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I.  PROJENĐN TÜRKÇE VE ĐNGĐLĐZCE ADI VE ÖZETLER Đ 

 

I.1 Projenin Adı 
 

Hedef Takip Algoritmalarının Pasif Radarlarda Başarım Analizi 
 
I.2 Project’s Name 
 
Performance analysis of target tracking algorithms with passive radars  
 

I.3 Özet 
 

Pasif bistatik radar sistemleri hedef tespit ve takip işlemleri için ortama herhangi bir ışıma 

yapmaya ihtiyaç duymayan radar sistemleridir. Bu sistemler, fırsat aydınlatıcıları 

(illuminators of opportunity) olarak adlandırılan, ortamda halihazırda faaliyet gösteren RF 

yayın kaynaklarının (analog/sayısal radyo/tv, mobil telefon sistemleri, aktif radarlar v.b.)  

ürettiği sinyallerin sensör tarama bölgesinde hareket eden cisimlerden yansıyan ekolarını  

tespit eder ve bistatik menzil-menzil oranı ölçümleri üretir.  

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda: 

• Fırsat aydınlarıcılarının dalga biçimleri ve enerji seviyeleri belirlenmiş, bu 

aydınlatıcıları modelleyen radar ölçüm üretme yazılımları üretilmiştir. Farklı 

aydınlatıcılara sahip pasif radar ağ sistemlerinde hedef takibinin başarılı bir şekilde 

yapılabilmesi için gerekli koşullar incelenmiştir.  

• FM radyo yayınlarını dinleyen bir pasif radar  modelinin ürettiği bistatik menzil ve 

menzil oranı ölçümlerinin kullanıldığı bir benzetim çalışması ile, unscented Kalman 

filtre (UKF) ve genişletilmiş Kalman filtrenin (extended kalman filter, EKF) hedef 

takip başarım kıyaslaması gerçekleştirilmi ştir. UKF filtresinin daha düşük hata ile 

hedef takibini gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

• Hedef takip başarımını etkileyen ana bileşenlerden birinin pasif radar ağı topolojisi ile 

hedefin gezingesi arasındaki ilişki olduğu gözlenmiştir. Fisher enformasyonu 

kullanılarak, hedef takibi yapılmak istenilen  bölgede hareket eden bir hedef hakkında 

radar ağının sağlayabileceği bilginin ağ topolojisine ve hedef konumuna bağlı olarak 

değişen kalitesi hesaplanmıştır. Pasif radar ağını oluşturan alıcı-verici sayısı ve 

konumuna bağlı olarak Fisher enformasyonunun değişimi benzetimler ile 

incelenmiştir. Böylece, istenen hata kriterine uygun şekilde hedef takibi 



gerçekleştirilmesi için gereken ağ topolojisinin belirlenmesine ilişkin bir yöntem 

ortaya koyulmuştur.  

• Pasif radar ağından alınan ölçümlerin hedeflerle ilişkilendirilmesi probleminin 

çözümü için çok boyutlu atama algoritmasının yeterli olduğu gözlenmiştir. Çok 

boyutlu atama algoritmasının hem iz başlatma hem de başlatılan izlerin takibindeki 

başarımı  benzetimlerle ortaya koyulmuştur.   

I.4 ABSTRACT 

 

Passive radar systems are radar systems that do not need to provide any illumination to its 

environment in order to fulfil target detection and tracking processes. These systems detect 

signal echos emanated from presently functioning RF transmission sources, namely the 

illuminators of opportunity,  (analog/digital radio/TV, mobile telephone systems, active radars 

etc.) bounced back from objects moving in the sensor’s surveilance region and produce 

bistatic range and range rate measurements. 

In this project: 

• Waveform and energy level properties of the illuminators of opportunity were 

determined and radar measurement models for such illuminators were created 

accordingly.  Required conditions for successful target tracking involving passive 

radar systems exploiting different illumination sources was studied.  

• The target tracking performance of the unscented kalman filter (UKF) and the 

extended kalman filter (EKF) was compared by a simulation utilizing range and range 

rate measurements created from a model of a passive radar  exploiting FM radio as its 

illumination souce. It was found that the unscented Kalman filter was able to perform 

target tracking with better accuracy as compared to the extended Kalman filter. 

• It was observed that one of the main components of the factors affecting target 

tracking performance  is the relationship between the passive radar network topology 

and target trajectory.The quality of information that can be extracted from the passive 

radar network for a target moving its surveilance region was quantized using Fisher 

information.The change in Fisher information with respect to number and location of 

transitters and receivers constituting the passive radar network was analysed through 

simulations. A method to determine the network topology required for a given 

tracking error criterion to fulfill target tracking process was provided. 



• The multidimensional assignment algorithm was found to be adequate to sove the 

problem of associating measurements provided from the passive radar network with 

targets moving in the network’s surveilance region.  Both target tracking and track 

initiation performance of the multidimensional assignment algorıthm was 

demonstrated through simulations.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  AMAÇ VE KAPSAM 

 

Radarlar, nesneleri tespit ve konumlarını belirleme amacıyla kullanılan elektromanyetik 

sistemlerdir. Radarlar, belirli bir dalga biçiminin gönderilmesi ve geri dönen dalga biçiminin 

analiz edilerek yansıtıcının, yani hedefin, sezimi, konumlandırılması ve bazen de 

tanımlanması prensibi ile çalışır [1].  

Pasif radar, en basit haliyle, “bir ya da daha fazla pasif alıcıya sahip olan, fakat kendisine ait 

aktif bir verici (aydınlatıcı) içermeyen radar sistemi” olarak tanımlanabilir. Sistemdeki 

aydınlatıcı(lar) ise, hâlihazırda ortamda bulunan, çeşitli özellikleri bilinen fakat işbirlikçi 

olmayan vericilerdir. Bu vericiler fırsat aydınlatıcıları olarak adlandırılmakta olup  bu 

vericilere örnek olarak televizyon, radyo, mobil telefon şebekesi, haberleşme/yöngüdüm 

uydusu, hatta düşman radar sistemi vericileri gösterilebilir [2]. Şekil 2.1’de klasik bir tek-

hedef pasif radar sistemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.1 Pasif radar sistemi 

 

Değişik fırsat aydınlatıcıları, gerek ölçüm kalitesi gerekse tespit menzili açısından birbirlerine 

göre avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Örneğin analog fırsat aydınlatıcısı sinyalleri kullanan 

pasif radar sistemlerinde menzil çözünürlüğü düşüktür [3]. Dijital fırsat aydınlatıcıları daha 

iyi menzil çözünürlüğüne olanak veren sinyaller sağlamakla beraber, bu kaynaklar ortama 



daha düşük miktarda enerji yayarlar [3-5]. Dolayısıyla, maksimum hedef tespit menzilleri 

analog yayın kaynaklarına göre düşüktür.  

Bu projenin amacı laboratuvar ortamında pasif radar alıcı/verici şebekesi ile çeşitli fırsat 

aydınlatıcıların benzetimleri yapılarak, hangi fırsat aydınlatıcısının  hedef takibi 

uygulamalarında en uygun olduğu, hedef tespitinde birden fazla alıcı kullanılması durumunda 

bilgi birleştirme (data fusion) ile hem hedef tespit hem de takip performansın arttırılıp 

arttırılamayacağı, bilgi birleştirme sırasında ölçümlerin nasıl eşleştirilebileceği, hedef takip 

kalitesinin arttırılması için nasıl bir şebeke topolojisi kullanılması gerektiğinin 

araştırılmasıdır. Bunun yanı sıra literatürde bulunan aktif radarlar için önerilmiş doğrusal 

olmayan hedef takip algoritmalarının pasif radar ölçümleri ile takip sırasında nasıl başarım 

gösterdiği de incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  MATERYAL VE YÖNTEM  

  

Pasif radar sistemlerinde kullanılabilecek fırsat aydınlatıcı çeşitleri, fırsat aydınlatıcıların 

enerji seviyeleri, dalga biçimleri ve bu dalga biçimlerinin bistatik menzil-menzil oranı 

ölçümlerine etkileri konularında literatür araştırması yapılmıştır. Fırsat aydınlatıcılarının 

yayınladığı dalga biçimleri kullanılarak hedef tespiti yapılıp ölçümlerin üretilebilmesi için 

gerekli modellemeler gerçekleştirilmi ştir. Pasif radar alıcı-verici ikilileri bir radar ağı 

oluşturacak şekilde modellenmiş, bu modellemenin ürettiği ölçümler kullanılarak 

gerçekleştirilebilecek hedef lokalizasyonunun kalitesi Fisher enformasyonu kullanılarak 

hesaplanmıştır. Benzetimler ile ağ topolojisinin hedef lokalizasyonuna etkisi incelenmiştir. 

Hedef takibi çalışmaları kapsamında, iz başlatma, iz devam ettirme ve iz düşürme alt 

birimlerini içeren bir hedef izi yönetim sistemi oluşturulmuştur.Hedef izi yönetim sisteminde 

kullanılabilecek hedef takip filtrelerinin pasif radar ölçümleri için başarımları, benzetim 

çalışmalarıyla incelenmiştir. Đz başlatma ve iz devam ettirme alt birimlerinde kullanılmak 

üzere çok boyutlu atama algoritması tabanlı bir veri eşleştirme algortiması tasarlanmış, 

tasarlanan algoritmanın başarımı benzetimler ile incelenmiştir.  

Tüm benzetim çalışmalarında yazılım geliştirme ortamı olarak Matlab platformu 

kullanılmıştır. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  ANAL ĐZ VE BULGULAR 
 

IV.1 Birinci Dönem Çalışmları 
 

IV.1.1 Materyal ve Yöntem 
 

IV.1.1.1 Pasif Tutarlı Konumlama 
 

Yayın veya haberleşme sinyallerinin fırsat aydınlatıcıları olarak kullanılması literatürde ‘pasif 

tutarlı konumlama’ (PCL) olarak adlandırılmaktadır. Yayın ve iletişim alıcıları genelde 

yetersiz antenlere ve zayıf gürültü figürüne sahip olduklarından ve iletim yolları genelde 

görüş açısından uzak olduğundan dolayı tP   iletim gücü çoğu radar kaynağı için çok 

önemlidir. Pasif radar amaçlı kullanılan sinyal spektrumu bölümünde her durumda gücü 

düşünmek önemlidir ki bu tüm sinyal spektrumunun gücüne eşit olmayabilir. Bununla birlikte 

sinyallerin kullanım avantajları, hali hazırda var olmaları, verici yerlerinin sabit olması ve 

bazı karakteristik özelliklerinin biliniyor olması dolayısı ile pasif alıcının inşası ve 

optimizasyonunun daha az karmaşık olmasıdır.  

 

Son dönemlerde fırsat aydınlatıcılarından yararlanan PCL radar sistemlerine olan ilgide 

önemli bir artış meydana gözlenmiştir. Bu sistemlerin cazip olmasının ek sebeplerinden bir 

tanesi de toplam sistemin donanım maliyetini azaltıyor olmasıdır. Radyo ve TV yayınları için 

RF emisyonda olduğu gibi karasal ve uzaysal tabanlı hızlı büyüme pasif radarlar tarafından 

kullanılabilecek oldukça geniş aralıkta sinyal tiplerinin varlığını sağlamıştır.  

 

Đletimlerin çoğu VHF ve UHF frekanslarında olduğundan spektrumun bu bölümleri normalde 

radarların kullanımına müsait olmazlar.  Bununla birlikte, vericinin yeri ve kullanılacak 

iletimin tipi daha fazla radar tasarımcısının kontrolü altında olmaz. Hem karasal hem de uzay 

tabanlı kaynaklardan iletimin çokluğu ve uzaysal ve frekans çeşitlili ği sağlar ve tespit 

performansının daha da arttırılmasında kullanılabilir [6].  

 

PCL yapısında bir bistatik radar modellenebilmesi için tasarlanacak sistemin izleyeceği 

hedeflerin pozisyon, hız bilgilerine; incelenen dalga şeklinin frekans, bant genişliği ve 

belirsizlik fonksiyonu bilgi ve özelliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümde benzetim 

ortamı oluşturulurken değerlendirilmesi gereken parametre ve özellikler ile ilgili 



parametrelerin tipik değerlerine yer verilmiş, benzetimde kullanılacak matematiksel yapı 

ortaya konmuştur. 

 

IV.1.1.1.1 Menzil 

 

Pasif alıcı ve bağımsız iletim anteni içeren bir bistatik radar anteni düşünüldüğünde direk yol 

sinyali, yansıyan yol sinyali üzerinden ölçülürse, korelasyon işlemi Eşitlik 4.1.1 ile ifade 

edilen mesafe ölçüm gözlemini ortaya çıkarır. 

 

2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )r r t tR x x y y x x y y= − + − + − + −     (4.1.1) 

 

burada ( , )r rx y  ve ( , )t tx y antenlerin konumları ve ( , )x y  ise hedefin konumudur. Böylece 

hedef bir elips boyunca konumlandırılabilir, öyle ki alıcı ve verici elipsin odağı konumludur. 

FM yayınını kullanan pasif radar sistemlerinde ilgilenilen düşük frekanslarda çalışan yüksek 

yönlü antenler yapmak zordur. Bu yüzden, hedefin konumunu bulmak için varış açısı bilgisini 

kullanmak yerine çoklu alıcı-verici çifti kullanılması tercih edilir. Böylece hedef ortaya çıkan 

bistatik menzil elipslerinin kesişimlerinde konumlanabilir.  

 

Bu durum, bir PCL sisteminde açı bilgisini elde etmek mümkün ise / açı bilgisi var ise 

kullanışlı değildir anlamına gelmez; bu çalışma açı bilgisini kullanmadan bir PCL sistemin 

limitlerini zorlayarak neler başarılabileceğini görmeyi amaçlamaktadır [7].  

 

Bununla birlikte, hayalet hedefler problemi artmaktadır. Hayalet hedef, bistatik menzil 

elipslerinin kesişiminde hedefin olmadığı yerlerde hedef varmış gibi algılanması dolayısı ile o 

noktalarda varmış gibi görünür. Bu durum,  elips geometrisinin doğasından dolayıdır ve çoklu 

hedef takip edicilerin kafasını karıştırır, öyle ki onlar kaybolana kadar hayalet hedefleri 

işlemek zorundadır. Çözüm için literatürde alternatif yöntemler olmasına karşın, projenin 

ilerleyen dönemlerinde sorunun çözümüne yönelik olarak farklı yöntemler denenerek 

alternatif yöntemler önerilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 



IV.1.1.1.2 Hız 

 

Alınan sinyalin frekansında hedef sebepli Doppler kaymasının gözlenmesi ile bistatik radar 

Eşitlik 4.1.2 ile tanımlanan menzil ölçümünün değişim oranı bilgisini de sağlar: 

 

2 2 2 2

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

t tr r

r r t t

x x x y y yx x x y y y
R

x x y y x x y y

− + −− + −= +
− + − − + −

& && &
&     (4.4.1.2) 

 

Çoklu alıcı verici çiftlerinden gelen R&  ölçümleri ile hedefin hız bileşenleri ( , )x y& &  bulunabilir 

[7]. 

 

IV.1.1.1.3 Bistatik Radar Denklemi 

 

Bir pasif radar sisteminin performans analizine başlangıç noktası iyi bilinen ve Eşitlik 4.1.3 

ile verilen bistatik radar denklemidir: 

 

2
r r

b2 2
n 1 2 0

P G1 1
 .  .  .  .  . L

P 4 4 4 kT
t tPG

r r BF

λσ
π π π

=     (4.4.1.3) 

 

rP  : alınan sinyal gücü 

nP  : alıcı gürültü gücü 

tP   : iletim gücü 

tG  : iletim anten kazancı 

1r  : verici-hedef mesafesi 

bσ  : hedefin bistatik rcs’i 

2r  : hedef – alıcı mesafesi 

rG  : alıcı anten kazancı 

λ : sinyal dalga boyu 

k  : Boltzmann sabiti 

0T  : gürültü referans sıcaklığı 

B : alıcı efektif band genişliği 



F  : alıcı efektif gürültü figürü 

L  : sistem kayıpları 

 

Bir pasif radar sisteminin performansını tahmin etmek üzere yukarıda verilen Eşitlik 

kullanılırken, kullanılan tüm parametrelerin doğru, mantıklı değerlerinin neler olduğunu 

anlamak kritiktir. Çizelge 4.1.1.’de tipik radar aydınlatma kaynakları için sinyal parametreleri 

özetlenmiştir. Yayın ve iletişim amaçlı vericiler genellikle verimsiz antenlere ve zayıf gürültü 

figürüne sahip olduklarından ve iletim yolları genellikle görüş açısından uzakta olduğundan 

çoğu pasif radar sisteminde iletim gücü tP , verimsizlikler ve kayıpların üstesinden gelebilmek 

için, çok önemli rol oynar [4]. 

 

Çizelge 4.1.1 : Tipik radar aydınlatma kaynakları için sinyal parametreleri. 
Đletim Frekans Modülasyon, band genişliği PtGt Güç Yoğunluğu 

Yüksek Frekans  
Yayın (HF) 

10-30 
MHz DSB AM, 9kHz 50 MW 

mesafe 1000km 
iken  
-67 - -53 dBW m-2 

VHF FM(analog) ~100 MHz FM, 50 kHz 
250 
kW 

mesafe 100km iken  
-57 dBW m-2 

UHF TV(analog) ~550 MHz 

artık-yan band AM 
(görüntü) 
 FM (ses), 5,5 MHz 1 MW 

mesafe 100km iken  
-51 dBW m-2 

Sayısal ses yayını ~220 MHz sayısal, OFDM 220 kHz 10 kW 
mesafe 100km iken  
-71 dBW m-2 

Sayısal televizyon ~750 MHz sayısal, 6 MHz 8 kW 
mesafe 100km iken  
-72 dBW m-2 

Cep telefonu  
baz istasyonu 
(GSM) 

900 MHz,  
1.8 GHz 

GMSK, FDM/TDMA/FDD 
 200 kHz 100W 

mesafe 10km iken  
-81 dBW m-2 

Cep telefonu  
baz istasyonu (3G) 2 GHz CDMA, 5 MHz 100W 

mesafe 10km iken  
-81 dBW m-2 

 

 

IV.1.1.1.3.1 Hedef Bistatik RCS’i 
 

PCL’de radar tasarım parametreleri kadar hedef tespit ve konumu da bistatik RCS ve hedef 

dinamiklerine uzaysal bağlı bir fonksiyondurlar. Hedefler menzil, Doppler ve açıda 

geleneksel işleme yöntemleri kullanılarak tespit edilebilirler. Gizli olmayan hedeflerin 

değerlerinin aralığı karşılaştırılabilir olduğundan, hedefin bistatik RCS’i bσ  monostatik 

durumdaki ile aynı değildir. Bununla birlikte bistatik radar RCS’ine dair literatürde çok az 

çalışma yer almakta ve bistatik RCS gelecek çalışmalar için açık bir alan olarak yer 



almaktadır. Buna ek olarak bistatik saçıntı ölçümleri konusunda da çok az çalışma yapılmış 

olup PCL performansının daha gerçekçi hesaplamalar ile yapılabilmesi için bu konuda da 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

 

IV.1.1.1.3.2 Alıcı Gürültü Figürü 
 

Đstenen sinyal,  girişim ve gürültü seviyelerine karşı tespit için yarışmak zorunda olduğu 

çeşitli komponentlerden oluşmaktadır. Bu komponentler i ( , )P fθ , yön ve frekans, iki boyutlu 

fonksiyonu aracılığı ile görselleştirilebilir. 

 

Bu bileşenler: 

 

i. Alıcının basit gürültü figürü, VHF ve UHF’de en fazla birkaç dB olarak görünür 

ve y ve f üzerinde bir biçimli dağılır; 

ii.  Bistatik vericiden gelen direk sinyal. Baskın komponent olacaktır.  Uygun yansıma 

açısında gelir ve uygun band genişliğini işgal eder. 

iii.  Direk sinyalin çoklu yol versiyonları (saçıntı), muhtemelen zamanda değişen ve 

Doppler-kaymasına uğramış belirli bir yansıma açısında belirli sinyal seviyesi 

iv. Diğer ortak kanal iletimlerin direk ve çoklu yol versiyonları 

v. Çevrede bulunan cihazlardan yayılan radyasyon gibi diğer sinyaller 

 

dir. 

 

IV.1.1.1.4 Bistatik Radar Değişkenleri 

 

IV.1.1.1.4.1 Sinyal Gürültü Oranı (SNR) 
 

Eşitlik 4.1.3 ile verilen bistatik radar denkleminden yola çıkarak elde edilen sinyal gürültü 

oranı aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. 

 ( ) 2 2i
T R

K
SNR

R R
ξ =          (4.1.4) 

eşitli ği ile hesaplanır.  RT ve RR sırasıyla hedefin vericiden ve alıcıdan uzaklığını belirtir.  

 



2 2 2

3
0

1
4 ( )

T T R f rcs T RP G G F F
K

kT NF
CPI

λ σ

π
=  olarak verilmiş olup; PT verici gücünü, GT ve GR verici ve alıcı anten 

kazançlarını,λ  dalga boyunu, RCSσ  hedef radar kesit alanını, FT ve FR sinyal iletim 

faktörlerini, CPI uyumlu işlem süresini, k Boltzmann katsayısını, T0 sıcaklığı, NF gürültü 

kalitesini ifade etmektedir. 

 

IV.1.1.1.4.2 Tespit Olasılığı  
 

Bistatik radarın tespit olasılığının hesabı SNR ve yanlış alarm olasılığı FAP ’ye bağlıdır. Düşük 

frekanslarda, hedefin hafifçe dalgalandığı varsayılabilir. Bu varsayım altında, 

 

1
( ) 2 ( )  , 2 lnD

FA

P Q SNR
P

ξ ξ
 

=  
 

 olarak verilir. Q , Marcum Q fonksiyonudur ve FAP  sabit 

bir değere atanmıştır. Sabit FAP  için, SNR’daki kazanç, DP ’de artışa karşılık gelir.  

 

a ve b negatif olmayan gerçek sayılar ve m pozitif tamsayı olmak üzere Marqum Q 

fonksiyonu, 
2 2
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a

∞

−−

+= −∫  eşitli ği ile ifade edilir.  

1mI − , birinci tip, (m-1)’inci dereceden Bessel fonksiyonudur. 

 

IV.1.1.2 FM Pasif Radar Sisteminde Hedef Takibi 
 

Bu bölümde, bir alıcı ve bir verici antene sahip FM pasif radar sistemi modelinden üretilen 

ölçümler kullanılarak, tek bir hedefin takibi için yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. Bölüm 

içerisinde öncelikle hedef takibi kavramı açıklanmakta, modellenen FM pasif radar sistemine 

ve çalışmada tanımlanan problemin doğasına uygun hedef takip yöntemleri anlatılmakta ve 

fm pasif radar ölçümleri ile hedef takibinin başarım analizi benzetim yolu ile yapılarak, elde 

edilen sonuçlar tartışılmaktadır. 

 

 

 



IV.1.1.2.1 Hedef Takibi Nedir? 

 

Hedef takibi en genel anlamda, ilgilenilen hedeften elde edilen gürültü ile karışmış ölçümlerin 

işlenmesi suretiyle, hedefin o andaki durumunun (pozisyon, hız, ivme, açısal hız vb.) tespit ve 

bir sonraki ölçüm anındaki durumunun ise tahmin edilmesidir. Ana amacı filtreleme 

sayesinde ölçüm gürültüsünü azaltıp hedefin o andaki konumunun (durumunun) kestiriminin 

ve bir sonraki ölçüm anındaki konumunun (durumunun) da tahminin yapılmasıdır. Hedef 

takibi yapılarak üretilen, tahmin edilen konum bilgisi, radara (bir an için sensör olarak radar 

kullandığımızı varsayalım) iletilip radar demetinin bir sonraki pozisyonda nereye yöneltilmesi 

gerektiği konusunda bilgi iletilebilmektedir. Ayrıca tahmin edilen konum bilgisi bir sonraki 

ölçümde elde edilen ölçümlerin daha önce tespit edilen hedeften gelip gelmediğinin 

belirlenmesinde kullanılabilmekte, eğer tahmin edilen noktada bir hedef tespit edilmişse 

belirli bir hatayla bu hedefin daha önce radar ekranında beliren hedef olduğu 

söylenebilmektedir. 

 

Hedef takibi, bulunulan çevreyi yorumlamak için bilgisayar alt sistemleri ile birlikte bir bütün 

olan bir ya da birden fazla sensör kullanan gözetleme sistemlerinin özünü teşkil etmektedir. 

Böyle bir gözetleme sistemindeki hedef takibinin görevi, içinde bir ya da daha fazla 

potansiyel hedef bulunan görüş alanındaki toplanan sensör bilgisini aynı kaynaklardan gelen 

gözlemlere ya da izlere ayırmaktır. Đzler oluşturulup onaylandığında (ki böylelikle fon 

gürültüsü ve hedeften gelmeyen sinyaller ayrıştırılmış olur), ortamdaki hedef sayısı 

kestirilebilmekte ve her bir izin hızı, gelecekteki pozisyonu ve hedef karakteristikleri (savaş 

uçağı-yolcu uçağı vb) hesaplanabilmektedir.  

 

Hedef takibi, takibin yapılmak istendiği ortamın ve ortamdan bilgi (ölçüm) toplamak  için 

kullanılacak sensörlerin karakteristiklerine göre değişkenlik göstermektedir. Hava 

hedeflerinin takibinin yapılması sırasında karşılaşılacak problemler ile su ya da kara 

hedeflerinin takibinde karşılaşılacak problemler oldukça farklı olmaktadır. Hedef takibinin 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, takip ortamının iyi analiz edilmesi, ortamdan bilgi 

sağlayacak sensörlerin doğru şekilde seçilmesi ve takip algoritmasının ilgilenilen takip 

probleminin doğasına uygun olarak tasarlanmasına bağlıdır. Bir hedefin takip edilmesi 3 ana 

aşamadan meydana gelmektedir: i) Hedef izinin başlatılması, ii) hedef izinin devam 

ettirilmesi, iii) hedef izinin düşürülmesi. Đz, aynı hedefe ait ölçümlerin oluşturduğu durum 

gezingesidir ve bir hedef ait izin başlatılması, kaynağı aynı hedef olan ölçümlerin belirlenmesi 



ve bu ölçümlerden hedef durumunun (konum, hız, ...) üretilmesi sürecidir. Đzi başlatılmış bir 

hedefin, hedef takip uzayı içerisinde kaldığı sürece devam ettirilmesi hedef izi devam ettirme 

sürecedir. Hedef izinin düşürülmesi, ilgilenilen hedeften ölçüm alınamaması durumunda izin 

takibinin sonlandırılması sürecidir. 

 

Hedef takip sistemlerinin amaçları ve çözmeye çalıştıkları problemler aşağıdaki gibi 

özetlenebilir.  

 

• Hedef takip uzayındaki hedeflerin konum, hız, ivme gibi durumlarını kestirmek. 

• Hedeflerin sonraki anlardaki konumlarını tahmin etmek. 

• Sensör sisteminden elde edilen ölçümlerden hedef üretmek (iz başlatma). 

• Sensör sisteminden elde edilen ölçümleri hedefler ile ilişkilendirmek. 

• Hedeflerin daha önceden öngörülemeyen harekeleri (manevra, hedef takip uzayından 

çıkma-girme) sırasında takip devamlılığı sağlamak., 

• Ortam gürültüsü (parazit yankı) varlığında hedefleri takip edebilmek. 

• Birden fazla sensör olması durumunda, çoklu sensör ölçümleri ile hedef izi başlatma, 

devam ettirme, birleştirme, sonlandırma yapabilmek. 

 

Yukarıda özetlenen hedef takibinin amaçları ve çözmeye çalıştığı problemler üzerine yapılan 

çalışmalar amaca ve probleme yönelik hedef takip algoritmasının tasarlanması şeklindedir. Bu 

çalışmada incelenilen fm pasif radar sisteminde hedef takibinin gerçekleştirilmesi için, 

problemin hedef takibi açısından nasıl görüldüğünün anlaşılması gerekmektedir. Bu bölümün 

devamında, sistem durum uzay modeli ve fm pasif radar ölçümlerinin doğrusal olmayan 

yapısına uygun Kalman filtresi yaklaşımını kullanan hedef takip yöntemleri (filtreleri) 

anlatılmış, bilgisayar ortamında modellenen hedef hareketi senaryolarından üretilen fm pasif 

radar ölçümleri ile hedef takip filtrelerinin başarım analizleri bilgisayar benzetim yolu ile 

gerçekleştirilmi ştir. 

 

IV.1.1.2.2 Sistem Durum Uzay Modeli 

 

Bu çalışmada incelenen hedef takip problemini tanımlayan sistemin durum uzay modeli 

Eşitlik 4.1.5 ve 4.1.6’da verildiği gibi tanımlanmaktadır. � sistemin zaman içerisinde değişen 

durum parametresi (pozisyon, hız, ivme, ...) ve � sistem parametresi hakkında çıkarımlarda 



(durum parametresinin kestirilmesi) bulunabilmek için kesikli zaman aralıklarında alınan 

gözlemleri (ölçümleri (pozisyon, hız)) göstermektedir.  

 �� = �(����, 
�) (4.1.5) 

 

Durum, Eşitlik 4.1.5 ile tanımlana stokastik durum denklemine göre değişmektedir. Durum 

denklemi Markov süreci yapısına sahiptir. Durum denkleminde 
�, bilinen bir olasılık dağılım 

fonksiyonuna göre bağımsız ve özdeşçe dağılmış rasgele değişkendir.  

 �� = ℎ(��, �) (4.1.6) 

 

Eşitlik 4.1.6’de ölçüm denklemi tanımlanmaktadır. Burada �, bilinen bir olasılık dağılım 

fonksiyonuna göre bağımsız ve özdeşçe dağılmış rasgele değişkendir. Eşitlik 4.1.5 ve 4.1.6 ile 

tanımlanan durum uzay modelinde, 
 ve  dizileri sırasıyla süreç ve ölçüm gürülüteleri olup, 

gürültülerin birbirinden bağımsız olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca � ve ℎ fonksiyonlarının da 

bilindiği varsayılmaktadır. 

 

IV.1.1.2.3 Kalman Filtre 

 

Sistem dinamiklerinin doğrusal, gürültü dağılımlarının Gaussian olduğu durumlarda en küçük 

kare ortalama hata kriterine göre optimal durum kestiricisi Kalman filtresidir [X1, X2]. Eşitlik 

4.1.5 ve 4.1.6 ile tanımlanan sistemde, � ve ℎ fonksiyonlarının doğrusal ve gürültülerin 

toplamsal sıfır ortalamalı beyaz Gaussian olduğu durum ele alındığında, sistemin durum uzay 

gösterimi aşağıdaki gibi yeniden tarif edilebilir. 

 �� = �������� + 
��� (4.1.7) �� = ���� + � (4.1.8) 

 

Burada,  

  ��
�
�′� = �� (4.1.9) ����′� = �� (4.1.10) 

 



şeklindedir. �, �, �, � matrislerinin bilindiği varsayılmaktadır ve bu matrisler zamanla 

değişebilmektedir.  Bu matrislerin zamnala değişmediği varsayımı altında (k zaman indisi 

ihmal edilecek), Eşitlik 4.1.7 ile modellenen �(�) durumunun Kalman filtresi ile kestirimi 

aşağıdaki gibi gerçekleştirilmektedir. Burada Kalman filtresinin, Eşitlik 4.1.7 ve 4.1.8 ile tarif 

edilen sistem durum uzay modeli için türetilmiş denklemleri [8] verilmektedir. 

  ��|��� = ������ (4.1.11) ��|��� = ������ (4.1.12) ��|��� = ���|��� (4.1.13) �� = ���|����� + � (4.1.14) �� = ��|����′���� (4.1.15) ��� = ��|��� + ��(� − ��|���) (4.1.16) ��� = ��|��� − ������ (4.1.17) 

  

Eşitlik 4.1.11 ve 4.1.12’de sırası ile k-1 anında kestirilmi ş olan durum ve durum 

kovaryanslarının bir sonraki andaki değerleri tahmin edilmekte, Eşitlik 4.1.15’de Kalman 

kazancı hesaplanmakta ve Eşitlik 4.1.16 ve 4.1.17’de sırasıyla durum ve durum kovaryansının 

k anındaki değeri kestirilmektedir.  

 

Kalman filtresinin  bazı özellikleri : 

• Durum ve gözlem denklemleri doğrusal ve gürültüler normal dağılımlıysa MMSE ve 

MAP optimal ve yansız kestirim üretilir.  

• Durum ve gözlem denklemleri doğrusal, fakat gürültüler normal dağılımlı değilse, 

kestirim MMSE optimal fakat MAP optimal değildir. Bu durumda kestirim aynı 

zamanda yanlıdır [8]. 

• Durum ve gözlem denklemleri doğrusal ve gürültüler normal dağılımlıysa verimli 

(efficient) kestirim yapılır. (A posteriori kovaryans, Cramer Rao alt sınırına (CRLB) 

eşit) [8]. 

• Filtre gürültü hakkında varsayımlar yaptığından gürbüz değildir. 

Modelleme hatalarına karşı oldukça hassastır. 

 

 



IV.1.1.2.4 Genişletilmi ş Kalman Filtre 

 

Sistem durum uzay modelini tarif eden Eşitlikler 4.1.5 ve 4.1.6’de � ve/veya ℎ 

fonksiyonlarının doğrusal olmaması ancak, süreç ve ölçüm gürültülerinin Kalman filtresinde 

yapılan varsayımları karşılaması durumunda, durum kestiricisi olarak Kalman filtresini 

gerçeklemek mümkün olmamaktadır. Bu durumda yaygın olarak kullanılan ve optimal 

olmayan durum kestiricisi genişletilmiş Kalman filtredir [8, 9] (Extended Kalman Filter - 

EKF). EKF’de doğrusal olmayan durum veya gözlem fonksiyonları Taylor serisi açılımı ile 

doğrusallaştırılarak Kalman filtre yapısı içerisinde kullanılır. Taylor açılımında sıklıkla birinci 

dereceden açılım ile yetinilir. Daha üst derecede Taylor açılımı kullanımı mümkün olmasına 

rağmen üst düzey türevlerin hesaplanmasının zorluğu, açılım sonucunda ortaya çıkacak 

karmaşık ifadelerin hesaplanmasında gerekecek işlem gücü ve yapılacak işlemlerin nümerik 

stabilitesi açısından ikinci derecenin üzerinde açılımlar genellikle kullanılmaz. 

 

Birinci derece Taylor açılımı kullanan EKF için doğrusallaştırılmış durum (�) ve ölçüm (ℎ) 

fonksiyonları aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

1ˆˆ
−

∂
∂=

kx
k x

f
F  (4.1.18) 

 

1|ˆˆ
−

∂
∂=

kkx
k x

h
H  (4.1.19) 

         

Genişletilmiş Kalman filtre ile ilgili en büyük problem, doğrusallaştırmanın doğasından 

kaynaklanan hatalar sebebiyle filtrenin ıraksama ihtimalinin bulunmasıdır. 

 

IV.1.1.2.5 Unscented Kalman Filtre 

 

Doğrusal olmayan sistem dinamikleri varlığında en küçük kare hata ortalaması kriterine göre 

kestirim üreten bir başka yöntem ise Unscented Kalman Filtre’dir (UKF) [10-12]. UKF, 

Kalman  ve Genişletilmiş Kalman Filtre’ler için geçerli olan gürültü dağılımlarının Gaussian 

olması varsayımından bağımsız çalışsan bir yöntemdir. UKF yöntemi, bir dağılımın 

tahmininin, bir doğrusal olmayan fonksiyon ya da dönüşümün tahmininden daha kolay 



yapılabilmesi sezgisi ile ortaya konmuş bir yöntemdir. Bu yöntemde, örneklem ortalaması � � 

ve örneklem kovaryansı ��) olan noktalar kümesi deterministik bir yolla üretilip, bu 

noktaların doğrusal olmayan dönüşümleri yolu ile durum kestirimi ve durum kestirim 

kovaryansı elde edilmektedir. � �! boyutlu durum vektörü olmak üzere, 2! + 1 nokta (sigma 

noktaları) üretilerek UKF yöntemi gerçeklenmektedir. 

 

UKF Algoritması [12] 

 

Ortlaması �  ve kovaryansı � olan durum değişkeni � aşağıdaki doğrusal olmayan Eşitlikler ile 

modellenen  sistem yoluyla zamanda durum değiştiriyor olsun. 

 �� = �(����) + 
��� (4.1.20) �� = ℎ(��) + � (4.1.21) 

 

Burada 
� ve � sırasıyla �� ve �� kovaryanslarına sahip süreç ve ölçüm gürültüleridir. 

 

Adım 1 : Sigma Noktaların Hesaplanması 

 � − 1 anında, deterministik örnek  noktaları ve bu noktalar ile ilişkilendirilen ağırlıklar 

aşağıdaki gibi belirlenir. $%,��� = � ��� (4.1.22) $&,��� = � ��� + '(() + *)����+&,                       - = 1 ,2, … , ) (4.1.23) 

$&,��� = � ��� − '(() + *)����+&�/ ,                   - = ) + 1, ) + 2, … ,2) (4.1.24) 

%(0) = *) + * (4.1.25) 

%(1) = *) + * + (1 − 23 + 4) (4.1.26) 

&(0) = &(1) = 12() + *) ,                                                     - = 1, 2, … , ) 
(4.1.27) 

          

Burada $& ve & sırasıyla sigma noktalarını ve bu noktalara ait ağırlıkları göstermektedir. ) 

durum vektörünün boyutu olup,  

 



* = 23() + 5) − ) (4.1.28) 

           

şeklinde hesaplanan ölçeklendirme parametresidir.  2, sigma noktalarının �  etrafındaki 

yayılımını belirleyen pozitfi bir değer (1e-4≤ 2 ≤ 1), 5 genellikle değeri 0 seçilen ikinci bir 

ölçeklendirme parametresi ve 4 �’in önsel dağılımını (prior distribution) hesaba katmak için 

kullanılan parametredir (önsel dağılımın Gaussian olduğu durum için 4 = 2 optimaldir). '√�+& ifadesi, kovaryans matrisinin kare kökünün i. kolonunu ifade etmektedir. 

 

Adım 2 : Zaman Güncellemesi 

 

Sigma noktalarının � ve ℎ fonksiyonlarında yerlerine konulması ile, durumun tahmin 

(prediction) değeri ve bu değere ait kovaryans aşağıda verilen Eşitlikler ile hesaplanır.  

 $&,�|��� = �($&,���) (4.1.29) 

��|��� = 8 &(0)$&,�|���
3/

&9%  (4.1.30) 

��|��� = 8 &(0)$&,�|���
3/

&9%  (4.1.31) 

��|��� = 8 &(1)($&,�|��� − ��|���)($&,�|��� − ��|���):3/
&9% + �� (4.1.32) 

$&,�|��� ∗ = < $%:&,�|���  $%,�|��� + 
(��   $%,�|��� − 
(�� >& (4.1.33) 

 �&,�|��� = ℎ($&,�|���∗ ) 

��� = 8 &∗(0)�&,�|���
3?
&9%  

(4.1.34) 

�@@,� = 8 &∗(1)(�&,�|��� − ���)(�&,�|��� − ���):3?
&9% + �� (4.1.35) 

�A@,� = 8 &∗(1)($&,�|��� − ��|���)(�&,�|��� − ���):3?
&9%  (4.1.36) 

   B = 2),   




 = () + *,             

ve &∗(0), &∗(1) adım 1’de verilen şekilde 2M nokta için hesaplanmaktadır. 

 

Adım 3 : Ölçüm ile Durum Güncelleme  

 

Durum ve durum kovaryansının güncellenmesi için Kalman kazancı hesaplanır ve standart 

Kalman filtresinde olduğu gibi filtre güncellenir. 

  �� = �A@,��@@,���  (4.1.37) �� = ��|��� + ��(�� − ���) (4.1.38) �� = ��|��� − ���CC,���: (4.1.39) 

 

IV.1.1.3 Dinamik Modeller 
 

Bu bölümde, hedef takibi çalışmalarında sıklıkla kullanılan bazı hedef hareket ve ölçüm 

dinamik modelleri [13] anlatılmıştır. Burada anlatılan modeller, çalışma kapsamında 

tasarlanan hedef senaryoları ve hedef takip filtrelerinde kullanılan ya da kullanılması 

düşünülen modeller olup, çalışmada ölçümleri üreten kaynak olarak modellenen fm pasif 

radar ölçümleri de burada tanımlanan ölçüm modelleri baz alınarak benzetimler yapılmıştır.  

 

IV.1.1.3.1 Kesikli zaman beyaz gürültü ivmelenme modeli  

 

Kesikli zaman beyaz gürültü ivmelenme modeli, pozisyon ve hız durumlarını içeren 2. 

dereceden bir modeldir. Bu model ile sabit hız durumunun 0 ortalamalı beyaz Gaussian 

gürültü ile bozulduğu doğrusal hareket modellenir. 3 boyutlu kartezyen uzayın bir boyutu için 

model Eşitlikleri aşağıdaki gibidir. 

 D� = ����D��� + Γ
��� (4.1.40) 

 

Eşitlik 4.1.40’da D� durum vektörünü, � durum geçiş matrisi Γ süreç gürültüsü kazanç matrisi 

ve 
� süreç gürültüsüdür. Bu değerler aşağıdaki gibidir. 

 

[ ]X x x= &  (4.1.41) 
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 (4.1.43) 


� ∼ G(0, IJ3) (4.1.44) 

 

Burada K örnekleme zamanıdır. Bu model doğrusal bir modeldir. Đki ya da 3 boyutlu 

kartezyen uzay için, eksenler birbirinden bağımsız iken, yukarıda verilen Eşitlikler 

kullanılarak modelleme, F ve Γ  matrislerinin blok – köşegen çoklanması ile elde edilir. 

 

IV.1.1.3.2 Kesikli zaman Wiener süreci ivmelenme modeli 

 

Kesikli zaman Weiner süreci ivmelenme modeli, pozisyon, hız ve ivme durumlarını içeren 3. 

dereceden bir modeldir. Bu model ile sabit ivme durumunun 0 ortalamalı Gaussian beyaz 

gürültü ile bozulduğu durum  modellenir. 3 boyutlu kartezyen uzayın bir boyutu için model 

Eşitlikleri aşağıdaki gibidir. 

 D� = ����D��� + Γ
��� (4.1.45) 

  

[ ]X x x x= & &&  (4.1.46) 
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(4.1.48) 


� ∼ G(0, IJ3) (4.1.49) 

 

Bu Eşitliklerde, K örnekleme zamanını, D� durum vektörünü, � durum geçiş matrisi Γ süreç 

gürültüsü kazanç matrisi ve 
� süreç gürültüsüdür. Bu model doğrusal bir modeldir. 

 



Đki ya da 3 boyutlu kartezyen uzay için, eksenler birbirinden bağımsız iken, yukarıda verilen 

Eşitlikler kullanılarak modelleme, F ve Γ  matrislerinin blok – köşegen çoklanması ile elde 

edilir. 

 

IV.1.1.3.3 Koordineli dönüş modeli 

 

Koordineli dönüş hareketi bir cismin düzlemde sabit açısal hız ile sabit hızda (hız vektörünün 

genliği) yaptığı dönüş hareketidir. Kartezyen uzayda x-y düzlemi için koordineli dönüş 

dinamik modeline ait Eşitlikler aşağıdaki gibidir. 

 D� = �(D���) + 
��� (4.1.50) 

 

[ ]X x x y y= & &  (4.1.51) 
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 (4.1.52) 


� ∼ G(0, IJ3) (4.1.53) 

 

Durum geçiş matrisi F’de görülen Ω  açısal hız değeridir. 3 boyutlu kartezyen uzayda hedef 

hareketi modellenirken, hedefin bir düzlemde koordineli dönüş hareket modeline göre hareket 

etmesi isteniyor ise o düzlemdeki durumlar için Eşitlik 4.1.51 kullanılmalıdır. Koordineli 

dönüşün yapıldığı düzleme dik olan kartezyen eksende ise hedef hareketi kesikli zaman beyaz 

gürültü ivmelenme modeline göre ya da kesikli zaman Weiner süreci ivmelenme modeline 

göre tasarlanabilir. 

 

IV.1.1.3.4 Ölçüm Modelleri 

 

Radar sistemleri (görüntüleme yapmayanlar), gözetleme yaptıkları bölgedeki hedeflerin 

konum ve hızlarını ölçebilmektedir. Konum ölçümü; mesafe ve yön (yanca, yükseliş) 

bilgilerinden oluşurken hız ölçümü; doppler hızı (mesafenin değişimi – mesafe hızı) 

bilgisinden oluşmaktadır. Alıcı ve verici antenlerin 2 boyutlu kartezyen uzaydaki konumları 



sırasıyla ( , )r rx y  ve ( , )t tx y  olmak üzere, yanca, mesafe ve doppler hızı fonksiyonları 

aşağıdaki gibi modellenmektedir. 

 

L = MN!�� OP − PQ� − �QR (4.1.54) 

� = ((� − �Q)3 + (P − PQ)3 + ((� − �S)3 + (P − PS)3 (4.1.55) 

�T = (� − �Q)�T + (P − PQ)PT((� − �Q)3 + (P − PQ)3
T + (� − �S)�T + (P − PS)PT((� − �S)3 + (P − PS)3 (4.1.56) 

 

Eşitlik 4.1.5 ve 4.1.6 ile tanımlanan durum uzay modelinde ölçüm denklemi aşağıdaki 

düzenlenerek yeniden yazılabilir. 

 �� = ℎ'D�,UVWVX, D�,QYWYQ+ + � (4.1.57) 

  

Eşitlik 4.1.57’de verilen ölçüm denkleminde ℎ fonksiyonu, Eşitlik 4.1.54 – 4.1.55 – 4.1.56’da 

verilen ölçüm modellerinden birini ya da bu modellerin bir kombinasyonunu içerecek şekilde 

tasarlanabilir. Seçilen ölçüm modeline göre ölçüm gürültüsü �’da uygun şekilde 

değiştirilmelidir. 

 

IV.1.2 Benzetim Çalışması ve Bulgular 
 

IV.1.2.1 Hedef Senaryoları Tasarımı 
 

Çalışmada fm pasif radarın hedef tespit ve takip uzayında yer alan iki farklı hareket 

karakteristiğine sahip hedef senaryosu tasarlanmıştır. Hedef senaryolarından birincisinde, 

hedefin manevra yapmadığı durum modellenirken, ikincisinde manevra yapan hedef hareketi 

modellenmiştir. Hedef senaryolarının detaylı anlatımı aşağıda verilmiştir. 

 

Hedef Senaryosu 1: 

 

Bu senaryoda manevra yapmayan bir hedef hareketi modellenmiştir. Hedef 2 boyutlu 

kartezyen uzayda (-10000m , 40000m) konumundan, (100m/sn , 100m/sn) hızı ile hareketine 

başlamakta, daha sonra hızını değiştirmeden 120sn boyunca hareket etmektedir.  Hedefin 

120sn süren sabit hızlı hareketi, beyaz gürültü ivmelenme modeline göre üretilmiş ve hedefin 



ivmelenmesini modelleyen süreç gürültüsü her eksen için 0 ortalamalı 0,1 standart sapmalı 

beyaz Gaussian gürültü olarak seçilmiştir. Şekil 4.1.1’de hedefin 2 boyutlu kartezyen 

uzaydaki gezingesi gösterilmektedir. 

 
Şekil 4.1.1 : Hedefin 2 boyutlu kartezyen uzaydaki gezingesi. 

 

Hedef Senaryosu 2 : 

 

Bu senaryoda manevra yapan bir hedefin hareketi modellenmiştir. Hedef hareketine kartezyen 

koordinatlarda �� �T  P PT � durum vektörüne göre, �−10000Z 100 Z [!⁄  40000Z −100 Z [!⁄ � durumundan başlamaktadır. Harketin ilk bölümünde 30 saniye süresince yaklaşık 

sabit hızlı (beyaz gürültü ivmelenme modeli) hareket eden hedef, daha sonra 30 saniye 

boyunca −3 _`a`b` [!⁄  açısal hız ile koordineli dönüş yapmakta ve dönüş bitiminde 60sn 

boyunca yaklaşık sabit hızlı hareket etmektedir. Toplam 120 saniyelik hedef hareketine, her 

eksende 0 ortalamalı 0,1 standart sapmalı beyaz Gaussian süreç gürültü eklenmiştir. 

Manevralı hedef durumunun modellendiği bu senaryoda, hedef koordineli dönüş hareketini 

yaparken yaklaşık olarak 1g (10 2/m sn ) manevra yapmaktadır. Şekil 4.1.2’de hedefin 2 

boyutlu kartezyen uzaydaki gezingesi verilmiştir.    

 



 
Şekil 4.1.2 : Hedefin 2 boyutlu kartezyen uzaydaki gezingesi. 

 

IV.1.2.2 Benzetim Sonuçları 
 

Bu çalışmada, bir verici ve bir alıcı antene sahip pasif radar sistemi modellenerek, menzil ve 

menzil hızı (Doppler) niceliklerinin bistatik radar prensibine göre ölçülebildiği durum için tek 

bir hedefin takibi üzerine incelemeler yapılmıştır. Pasif radar sisteminde vericinin bir FM 

radyo yayıncısı olduğu durum için Şekil 4.1.3’de gösterilen bistatik geometriye göre bu 

vericiden alınan sinyallerin işlenmesi ile bistatik menzil ve bistatik menzil hızı ölçümlerinin 

elde edildiği varsayılmıştır. 

 

Şekil 4.1.3 : Pasif radar sistemi için bistatik geometri. 
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Şekil 4.1.3’de L, verici anten ile alıcı anten arasındaki mesafeyi, 1r  verici anten ile hedef 

arasındaki mesafeyi, 2r  alıcı anten ile hedef arasındaki mesafeyi göstermektedir. β  ve Rθ  

açıları, sırasıyla bistatik açı ve hedeften saçılan sinyalin alıcı antene geliş açısıdır. Modellenen 

pasif radar sistemi için alıcı ve verici antenlerin 2 boyutlu kartezyen uzaydaki konumları 

sırasıyla ( , )r rx y  ve ( , )t tx y  olmak üzere, ( , )x y  konumunda bulunan bir hedef için  bistatik 

menzil ve bu menzilin değişimi Eşitlik 1.55–1.56’da verildiği gibi hesaplanmaktadır.  

 

Bu çalışmada özel olarak tek bir hedefin takibi incelendiğinden, radar modelinde hatalı ölçüm 

yapılmadığı ve tespit olasılığının 1 olduğu durum ortaya konmuştur. Dolayısı ile bölüm 

4.1.1.2.1’de gerçek hedef gezingesinin anlatıldığı senaryolardan üretilecek ölçümler ile her bir 

senaryoda ortaya konan problem birbirinden bağımsız olarak çözülmeye çalışılmıştır. Burada 

modellenen pasif radar sisteminin ürettiği ölçümler doğrusal olmadığından, hedef takip filtresi 

olarak 1. dereceden EKF ve UKF filtreleri tasarlanmıştır.  

 

Hedef senaryolarından, pasif radarın saniyede 1 ölçüm ürettiği varsayımı altında Eşitlik 

4.1.55–4.1.56 ‘da verilen fonksiyonlar yardımı ile ölçümler oluşturulmuştur. Ölçüm 

oluşturma sürecinde pasif radarın alıcı ve verici antenlerinin 2 boyutlu kartezyen uzaydaki 

konumları aşağıdaki gibi seçilmiştir. 

( , ) (160 ,20 )

( , ) ( 120 , 20 )
r r

t t

x y km km

x y km km

=
= − −

 

“k” ananındaki ölçüm, pasif radar anten konumları ve hedef senaryosundan elde edilen 

hedefin k anındaki konumu bilgileri ile 

 

2 2 2 2( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( )ölçüm r r t t rR x k x y k y x k x y k y w k= − + − + − + − +  (4.1.58) 
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& && &
&  (4.1.59) 

 

şeklinde hesaplanmıştır. Burada ( )rw k , ( )rw k& sırasıyla bistatik menzil ve bistatik menzil hızı 

ölçüm gürültüleridir. Bu gürültüler 0 ortalamalı rσ  ve rσ &  standart sapmalı beyaz Gaussian 

gürültülerdir. Ölçüm üretme sürecinde menzil ölçüm gürültüsü standart sapması sabit ve 

1000rσ =  olarak seçilmiştir. Ancak, menzil hızının ölçülme kalitesindeki değişimin hedef  



takibine olan etkisinin gözlenebilmesi için, menzil hızı için ölçüm gürültüsü standart sapması 

13 farklı değerde seçilerek, 13 farklı ölçüm grubu oluşturulmuştur. Özellikle menzil hızı 

ölçümlerinin kalitesinin farklı değerlerde modellenmesinin sebebi, menzil hızı ölçümü hedef 

pozisyonu hakkında daha çok bilgi taşımaktadır ve pasif radar sistemleri doğası gereği bistatik 

menzil hızını kaliteli ölçme yeteneğine sahiptirler. Bistatik menzil hızı ölçümlerinde yapılacak 

iyileştirmelerin hedef takibine olan etkilerinin incelenmesi, bu alanda yapılabilecek 

çalışmaların hedef takibi açısından önemini ortaya koyacaktır. Oluşturulan ölçüm guruplarına 

ait gürültü standart sapma değerleri Çizelge 4.1.2’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.1.2 : Ölçüm gürültüsü standart sapma değerleri. 
Ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

rσ  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

rσ &  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

 

Yukarıda anlatılan şekilde, Çizelge 4.1.2’de verilen ölçüm gürültüsü değerlerine göre üretilen 

her bir ölçüm seti ile 100 Monte Carlo benzetimi yapılarak hedef takip başarımı incelenmiştir. 

Hedef takip başarımı, ilgilenilen senaryodaki ortalama kare ortalamanın karekökü (root mean 

square - RMS) hata türünden hesaplanmıştır. 

 

Senaryo 1 Kullanılarak Yapılan Benzetimler ve Sonuçları : 

 

Senaryo 1’de tarif edilen yaklaşık sabit hızlı hedef hareketinin takip edilmesi (hedef durumu 

olan [ ]x x y y ′& &  vektörünün kestirilmesi) için öncelikle EKF tasarlanmıştır. EKF’de 

ölçüm fonksiyonu olarak Eşitlik 4.1.55-4.1.56’da verilen ölçüm fonksiyonları, durum 

fonksiyonu olarak da beyaz gürültü ivmelenme modeli kullanılmıştır. EKF tasarımı sırasında, 

doğrusal olmayan ölçüm fonksiyonu, Taylor serisine açılarak, serinin ilk teriminin alınması 

diğer terimlerinin ihmal edilmesi yolu ile doğrusallaştırıldı. Böylelikle 1. dereceden EKF 

oluşturulmuştur. EKF ile yapılan benzetimlerde, filtrenin takip performansını belirleyen 

parametrelerden biri olan süreç gürültüsü kovaryansı (Q), takip edilmeye çalışılan hedefin 

manevrasız hareket ediyor olması sebebiyle aşağıdaki gibi seçilirken, diğer tasarım 

parametresi ölçüm gürültüsü kovaryansı Çizelge 4.1.2’de verilen değerlere göre seçilmiş ve n. 

ölçüm gurubu için benzetim yapılırken tablonun n. kolunun da yer alan rσ  ve rσ &  değerleri 

kullanılarak aşağıdaki formatta ölçüm gürültüsü kovaryansı oluşturulmuştur. 
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Filtrenin başlatılması için gerekli başlangıç durumu hedefin başlangıçtaki konumunun 

bilindiği varsayımı ile gerçek hedef pozisyonu olarak, durum kovaryansı ise menzil ölçüm 

gürültüsü standart sapmasının ve örnekleme zamanının bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir. 
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 (4.1.60) 

 

Eşitlik 4.1.60’da verilen kovaryans sadece bir kartezyen eksendir. EKF başlangıç kovaryansı 

bu değerin blok köşegen olarak iki eksene çoklanması ile elde edilmektedir. Burada � menzil 

ölçüm gürültüsü standart sapması iken K örnekleme zamanıdır.  

 

EKF ile senaryo 1’deki hedefin takibi için yapılan benzetimlerde, EKF’nin anlamlı RMS hata 

değerleri üretmediği ve ıraksadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sadece bistatik menzil ve 

menzil hızının ölçülebildiği doğrusal olamayan hedef takip problemi için 1. Dereceden 

EKF’nin uygun bir çözüm olmadığını göstermiştir. 

 

Senaryo 1’de tanımlanan hedef takip problemi için tasarlana ikinci filtre UKF’dir. UKF’nin 

durum modeli EKF’de olduğu gibi beyaz gürültü ivmelenme modeli ile modellenmiş, ölçüm 

modeli ise Eşitlik 4.1.55-4.1.56’da verilen bistatik menzil ve menzil hızı fonksiyonları ile 

modellenmiştir. UKF’de sigma noktalarının dağılımını ve nasıl ağırlıklandırılacaklarını 

belirleyen parametreler ile filtrenin manevra takip yeteneğini belirleyen süreç gürültüsü 

kovaryansı aşağıdaki gibi seçilmiştir. 
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Filtrenin diğer tasarım parametresi ölçüm gürültüsü kovaryası Çizelge 4.1.2’de verilen 

değerlere göre seçilmiş ve n. ölçüm gurubu için benzetim yapılırken tablonun n. kolunun da 



yer alan rσ  ve rσ &  değerleri kullanılarak aşağıdaki formatta ölçüm gürültüsü kovaryansı 

oluşturulmuştur 
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Benzetimlerde filtrenin başlatılması için gerekli başlangıç durumu hedefin başlangıçtaki 

konumunun bilindiği varsayımı ile gerçek hedef pozisyonu olarak, durum kovaryansı ise 

Eşitlik 4.1.60’daki gibi seçilerek gerçekleştirilmi ştir. 

 

Çizelge 4.1.3’de benzetimler sonucunda elde edilen RMS hataların zaman ortalamaları 

verilmiştir. Çizelge 4.1.3 incelendiğinde bistatik menzil hızı kalitesinin artması ile takip 

sırasında yapılan hataların azaldığı görülmektedir.   

 

Çizelge 4.1.3 : Filtrenin hatasız başlatılması varsayımı altında yapılan benzetimlerde elde 
edilen RMS durum hataların zaman ortalamaları. 

rσ &  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

RMSX  26,38 42,97 57,47 68,53 70,27 69,19 74,17 69,80 77,46 76,94 91,37 97,19 109,64 

RMSVx  0,303 0,467 0,631 0,780 0,812 0,800 0,877 0,831 0,933 0,937 1,178 1,280 1,441 

RMSY  10,79 15,07 17,74 19,30 20,23 20,24 21,50 22,35 24,86 25,38 41,84 57,58 68,02 

RMSVy  0,248 0,419 0,561 0,677 0,770 0,847 0,924 1,014 1,089 1,168 1,685 2,100 2,438 

 

Hedefin başlangıç durumunun tam olarak bilinmesi ve hedef takip filtresinin bu durum 

kullanılarak başlatılması gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bu nedenle, hedef takip filtresinin 

hatalı başlatıldığı durum modellenerek, benzetimler filtrenin hatalı başlatılması varsayımı 

altında tekrarlanmıştır. Hedef takip filtresini hatalı başlatılması durumu, gerçek hedef durum 

vektörü [ ]x x y y ′& & ’nin her bir elemanına 0 ortalamalı, pozisyonlar için 500m, hızlar için 

10m standart sapmaya sahip Gaussian gürültünün eklenmesi ile modellenmiştir. Filtrenin 

hatalı başlatılması durumunda elde edilen benzetim sonuçları Çizelge 4.1.4’te verilmiştir. 

Başlangıç durum kovaryansı ise Eşitlik 4.1.60’daki gibi seçilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, 

pozisyon ve hız hatalarının, bistatik menzil hızı kalitesine bağlı olarak değişim göstermediği, 

bütün kalite değerleri için benzer seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu durum, ölçümlerdeki 

bilginin hedef durum kestirimi yapılırken yetersiz kaldığını ve filtrenin hedefe ait durum 

kestirimini kendi durum modeline göre ürettiğini göstermektedir.  

 



Çizelge 4.1.4 :  Filtrenin hatalı başlatılması varsayımı altında yapılan benzetimlerde elde 
edilen RMS durum hatalarının zaman ortalamaları. 

rσ &  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

RMSX  799,50 782,85 807,66 817,59 851,09 812,20 805,99 721,94 803,92 779,93 858,80 842,71 770,81 

RMSVx  9,439 9,036 9,285 9,937 9,544 10,647 10,190 9,030 8,546 9,613 10,567 11,018 8,905 

RMSY  640,87 625,76 608,53 683,31 710,61 612,06 638,66 674,99 577,99 572,66 609,17 638,74 624,91 

RMSVy  2,704 2,652 2,458 2,935 2,998 2,876 2,902 2,948 2,542 2,669 3,113 3,487 3,459 

 

Senaryo 1 Kullanılarak Yapılan Benzetimler ve Sonuçları : 

 

Bölüm 4.1.1.2.1’de anlatılan senaryo 2’de hedef yaklaşık 1g manevra yapmaktadır. Bu 

senaryodan yukarıda anlatılan şekilde üretilen ölçüm setleri ile yapılan benzetimler için iki 

ayrı UKF tasarlanmıştır. Bu filtrelerden birincisi (UKF-1) senaryo 1 ile yapılan çalışmada 

tasarlanan UKF ile aynı durum ve ölçüm modeline sahip olup sadece süreç gürültüsü 

kovaryansı parametresi farklıdır ve aşağıdaki gibidir.  

 

 � = c100 00 100d 
 

Tasarlanan ikinci filtre (UKF-2), yine UKF yapısındadır. Ancak, manevranın takip 

edilebilmesi için filtre durum modeli Eşitlik 4.1.52’de verilen koordineli dönüş modeli 

kullanılarak modellenmiştir. Böylelikle UKF-2’de hem durum hem de ölçüm fonksiyonları 

doğrusal olmayan yapıda gerçeklenmiştir. UKF-2’nin durum fonksiyonu açısal hız bilgisine 

ihtiyaç duyduğunda, durum vektörü 1 birim genişletilerek açısal hız da kestirimi yapılacak 

parametreler arasına eklenmiştir.  

 D = �� � T  P PT  Ω�′ (4.1.61) 

 

UKF-1 ve UKF-2 için ölçüm gürültüsü kovaryansı parametresi senaryo 1 ile yapılan 

benzetimlerde kullanılan filtreler ile aynı şekilde seçilmiştir. Filtrelerde sigma noktalarının 

dağılımını ve nasıl ağırlıklandırılacaklarını belirleyen parametreler aşağıdaki gibi seçilmiştir. 

 2 = 0,5        4 = 2      5 = 10�f 

 
 

UKF-2’nin süreç gürültüsü kovaryansı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 



 

 � = g10 0 00 10 00 0 0,5h 
 

Filtrelerin başlatılması içinde senaryo 1’deki yöntem takip edilmiş, başlangıç durum kestirimi, 

gerçek hedef durum vektörü [ ]x x y y ′& & ’nin her bir elemanına 0 ortalamalı, pozisyonlar 

için 500m, hızlar için 10m standart sapmaya sahip Gaussian gürültünün eklenmesi ile 

modellenmiştir. UKF-2 için bir eleman fazla olan durum vektöründe açısal hızın başlangıç 

değeri 10�iderece/sn  (yaklaşık 0) olarak belirlenmiştir. Başlangıç durum kovaryansı ise 

Eşitlik 4.1.60’daki gibi modellemiş, UKF-2 için kovaryansın açısal hız elemanının diğer 

elemanlar ile ilintisiz olduğu varsayılmış ve açısal hızın varyansı 1 olarak alınmıştır.  

 

Senaryo 2’den üretilen ölçüm setleri kullanılarak, UKF-1 ve UKF-2 ile yapılan Monte Carlo 

benzetimlerinde, her iki filtrenin de hedef takibinde başarısız olduğu tespit edilmiştir. Filtreler 

hedef manevrasının başladığı 30. ölçüm anına kadar takibi sürdürebilirken, manevra ile 

birilikte filtre kestirimleri hedef senaryosunda tanımlanan hedef gezingesinden uzaklaşmakta 

ve bunun bir sonucu olarak RMS hatanın hızla büyüdüğü belirlenmiştir. Ayrıca bazı 

benzetimlerde UKF-2 filtresinin hesapladığı durum kestirim kovaryansı pozitif tanımlı 

yapısını kaybettiği ve filtrenin ıraksadığı tespit edilmiştir. UKF-1 ve UKF-2 hedef takip 

algoritmaları ile yapılan benzetimlerde elde edilen sonuçlar,  Kalman filtresi yaklaşımını 

kullanan hedef takip filtreler kullanılarak, sadece bistatik menzil ve menzil hız ölçümleri ile 

hedef takibinin yapılamadığını göstermiştir.  

 

Doğrulu ğu Düşük Yön Bilgisi Varlı ğında Hedef Takibi : 

 

Bu çalışma kapsamında modellenen hedef takip filtreleri ile takibi sağlamak ve pasif radar 

sisteminin düşük kaliteli yacanca açısı bilgisini üretilebilmesi durumunun hedef takibine 

etkilerini gözlemek amacı ile UKF-1 ve UKF-2 ile senaryo 2’den üretilen bistatik menzil, 

menzil hızı ve yanca açısı ölçümlerinden oluşan ölçüm setleri kullanılarak benzetimler 

yapılmıştır. Bistatik menzil ve menzil hzı ölçümleri önceki bölümlerde anlatıldığı gibi 

üretilirken, yanca ölçümleri Eşitlik 4.1.54 kullanılarak, alıcı antene göre yanca açısı türünden 

aşağıdaki gibi üretilmiştir.  

  



L = MN!�� OP − PQ� − �QR + j (4.1.62) 

 

Eşitlik 4.1.62’de  j 0 ortalamalı Ij derece standart sapmalı beyaz Gaussian gürültüdür. 

Senaryo 2’den üretilen ölçüm setlerinde daha önceki benzetimlerden farklı olarak, menzil hızı 

ölçüm gürültüsü standart sapması sabit alınarak, yanca ölçüm gürültüsü standart sapması 

değişken yapılmıştır. Menzil hızı ölçüm gürültüsü standart sapması 4m/sn olarak 

belirlenmiştir. Yanca ölçüm gürültüsü standart sapması ise 1 derece ile 5 derece arasında 0,5 

derece çözünürlükle değiştirilerek senaryo 2’den ölçümler üretilmiştir. Senaryo 2’den ölçüm 

üretilirken her bir ölçüm için kullanılan ölçüm gürültüsü standart sapma değerleri Çizelge 

4.1.5’te verilmiştir. Benzetimlerde alıcı ve verici anten pozisyonları, verici antenin merkezde 

olduğu varsayımı yapılarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

 (�Q , PQ) = (0�Z, 0�Z)   

 (�S, PS) = (−250�Z, −20�Z) 

 

Çizelge 4.1.5 : Ölçüm gürültüsü standart sapmaları. 
Ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IQ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Ij 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 IQT  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Filtrelerin başlatılması bir önceki benzetimde uygulanan yöntem ile gerçekleştirilirken filtre 

parametrelerinden ölçüm gürültüsü kovaryansı haricindeki parametreler de bir önceki 

benzetim ile aynı seçilmiştir. Ölçüm gürültüsü kovaryansı parametresi ölçüm vektörünü 

değişmesi sebebiyle yeniden düzenlenmiş ve n. ölüm seti ile benzetim yapılırken, Çizelge 

4.1.5’in n. kolonundaki değerler kullanılarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

 

 Ök� = gIQ 0 00 Ij 00 0 IQT h  

 

Senaryo 2’den üretilen ölçüm setleri ile UKF-1 ve UKF-2 için ayrı ayrı 100 Monte Carlo 

benzetimi yapılarak, ortalama RMS hatalar hesaplanmıştır. Çizelge 4.1.6’da UKF-2 için elde 

edilen ortalama RMS hata değerleri verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, yanca ölçüm 

hatasındaki artışa paralel olarak pozisyonda RMS hatanın da büyüdüğü, ancak hız hatasının 

çok fazla değişmediği görülmektedir. UKF-2 ile yapılan benzetimlerde elde edilen bir başka 



sonuç ise Çizelge 4.1.7’de verilen filtrenin ıraksama yüzdeleridir. Yanca ölçüm hatasının 3 

derece’nin üzerine çıkması durumunda UKF-2 filtresi ıraksamaya başlamış, hatanın 5 derece 

olması durumunda yapılan 100 Monte Carlo benzetiminin 64’ünde UKF-2 ıraksayarak hedef 

takibini gerçekleştirememiştir. UKF-2’nin ölçüm belirsizliğinin büyük olduğu durumlarda 

yüksek yüzde ile ıraksaması, filtrenin bu çalışmada tanımlanan hedef takip ortamı için uygun 

olmadığını göstermiştir. Ancak hız kestirimini belirli bir hata aralığında yapabilen UKF-2’nin 

ıraksama problemi çözülebilir ise, hız kestirimindeki başarımın, filtrenin çoklu model yapılar 

içerisinde kullanılması ile hedef takibinde daha iyi pozisyon kestirimlerinin elde edilmesinde 

faydalı olabileceği düşünülmektedir.  

 

Çizelge 4.1.6 : UKF-2 için ortalama RMS hata değerleri. Ij 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

RMSX  310,43 419,12 492,70 567,99 667,71 758,81 891,18 1009,03 1115,64 

RMSVx  24,307 24,882 24,196 24,670 25,437 25,267 26,482 28,433 28,074 

RMSY  504,86 545,17 484,72 513,18 640,19 634,86 687,22 795,99 839,79 

RMSVy  14,270 14,603 14,081 14,427 14,769 14,534 15,061 16,253 15,802 

 

Çizelge 4.1.7 : UKF-2 için ıraksama yüzdeleri. 
Iraksama

 
%0 %0 %0 %0 %0 %1 %30 %42 %64 

 

UKF-1’in senaryo 2’den üretilen ölçümler ile hedef takibindeki başarımını belirlemek için 

yapılan 100 Monte Carlo benzetiminin sonuçları Çizelge 4.1.8’de verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde, UKF-1’in pozisyon RMS hata değerlerinin UKF-2’ninkiler ile benzerlik 

gösterdiği ancak, hız RMS hatalarının UKF-2 ile yapılan benzetimlerde elde edilenlerde daha 

büyük olduğu görülmektedir. UKF-1 ile yapılan benzetimlerde, filtrenin bütün ölçüm 

setlerinde ıraksamadan çalışabildiğini göstermiştir. Bu durum, yön bilgisinin yüksek 

belirsizliğe sahip olarak ölçülebilmesi durumunda hedef takibinin UKF-1 ile yapılabileceğini 

göstermiştir. 

 

Çizelge 4.1.8 : UKF-1 için ortalama RMS hata değerleri. Ij 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

RMSX  330,96 403,43 511,06 588,61 623,90 714,90 780,33 806,46 859,22 

RMSVx  33,223 36,228 39,563 42,277 44,176 46,002 47,681 48,265 49,898 

RMSY  443,720 438,39 471,78 571,92 540,21 602,83 646,91 601,19 699,69 

RMSVy  20,962 22,866 24,779 26,412 27,578 28,662 29,702 29,966 30,897 

 



Đlk dönem çalışmaları kapsamında yapılan modellemeler ve benzetimler ile elde edilen 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

 

• Menzil hızı kalitesinin artması, filtrenin yüksek doğrulukta başlatılması durumunda 

takip hatasını azaltmıştır. 

• Hedef takip filtresinin yüksek doğrulukta başlatılması iyimser bir yaklaşımdır.  

• Hedef takip filtresinin hatalı başlatılmasının benzetiminin yapıldığı edildiği 

durumlarda ortalama RMS hedef takip hatası büyümüş ve hedef takibi kalitesiz bir 

şekilde gerçekleştirilmi ştir. 

• Filtre başlatmanın takip hatası üzerindeki etkisi incelendiğinde, ölçümlerden elde 

edilen bilginin filtre kestirim yaparken hataları düzeltmeye yeterli olmadığı 

görülmüştür. Ölçümlerden gelen bilginin yetersiz olması durumunda, filtre durum 

modeline güvenerek, kestirimi doğrusal öngörüm olarak üretmektedir. Yaklaşık sabit 

hızlı hareket eden hedef ve bu hedef hareketi ile uyumlu filtre durum modelinin ele 

alındığı benzetimlerde, filtre başlatmanın ideal olduğu durumda takip hatalarının 

küçük olması doğal bir sonuçtur.  

• Hedefin kartezyen koordinatlardaki konumu hakkında ölçümlerin içerdiği bilginin 

azlığı, Eşitlik 4.1.55–4.1.56 ve Şekil 4.1.3 yoluyla da gösterilebilir. Eşitlik 4.1.55’de 

tanımlanan bistatik menzil Şekil 4.1.3’de gösterilen 1r  ve 2r  menzillerinin toplamına 

eşittir. Bu durum herhangi bir anda hedefin, odak noktaları ( , )r rx y  ve ( , )t tx y  olan ve 

1 2r r+  sabit bistatik menzil değeri ile tanımlanan elipsin üzerinde olduğunu 

göstermektedir. Eşitlik 4.1.56 ile tanımlanan bistatik menzil hızı ise hedefin üzerinde 

bulunduğu elipsin daralma/genişleme hızını ve yönünü belirlemektedir.  

• Manevra yapan hedeflerin bistatik menzil ve menzil hızı ölçümleri ile takibinin 

incelendiği benzetimler de göstermiştir ki, Kalman filtresi yaklaşımına dayanan 

filtreler ile doğrusal olmayan bu ölçümlerden hedef durumunun kaliteli bir şekilde 

kestirilmesi olanaklı değildir. 

• Hedeften elde edilecek bilgiler yön bilgisini içermediği sürece, bir verici anten ve bir 

alıcı antenden oluşan bir pasif radar sistemi kullanılarak, hedef takibinin makul bir 

hata ile gerçekleştirilmesi olanaklı görünmemektedir. 

• Manevra yapan hedefler için yapılan incelemelerde yüksek doğrulukta olmayan yön 

bilgisinin de ölçülebildiği durum modellenmiş ve bu durumda hedef takibinin 

yapılabildiği sonucuna ulaşılmıştır.  



• Hedef takibinin kalitesinin yön bilgisinin kalitesi ile değişkenlik gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

• Hem durum hem de ölçüm fonksiyonları doğrusal olmayan UKF-2 hedef takip 

yönteminin, yanca açı ölçüm belirsizliğinin büyümesine daha duyarlı olduğu görülmüş 

ve bu filtrenin ölçüm kalitesinin düşmesi durumda ıraksadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

• UKF-2 ile yapılan benzetimler, filtrenin hız kestiriminde daha az hata yaptığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Filtrenin bu özelliğinin, ıraksama sorunu çözülebildiği takdirde 

çok modelli hedef takip yapıları içerisinde faydalı olacağı düşünülmektedir. 

• Durum fonksiyonu doğrusal, ölçüm fonksiyonu doğrusal olmayan UKF-1 ile yapılan 

benzetimlerde, filtrenin yön bilgisi varlığında ıraksamadan hedef takibini 

gerçekleştirebildiği görülmüştür. Bistatik menzil ve yanca ölçüm hatalarının yüksek 

olduğu fm pasif radar sisteminde, UKF-1 hedef gezingesini menzil ölçümünde yapılan 

hatanın altında bir hata ile takip edebilmiştir.  

• Bu çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlardan bir tanesi de, doğrusal olmayan ölçüm 

ve/veya durum modelleri varlığında, hedef takibinin gerçekleştirilmesinde kullanılan 

yöntemlerden biri olan Genişletilmiş Kalman Filtrenin (Extended Kalman Filter - 

EKF), bu problemde başarısız olarak ıraksamış olmasıdır. 

 



IV.2 Đkinci Dönem Çalışmaları 
 

IV.2.1 Materyal ve Yöntem 
 

Çoklu sensör hedef takibi, birden fazla sensör aracılığı ile toplanan ölçümlerin merkezi bir 

sistemde birleştirilerek ya da dağıtık bir şekilde işlenerek hedef takibinin gerçekleştirilmesi 

temeline dayanmaktadır. Sensör ölçümlerinin bir merkezde toplanması ve merkezi sistemdeki 

hedef takip filtrelerinin bu ölçümlerle güncellenmesi süreci Merkezileştirilmi ş Hedef Takibi 

olarak adlandırılırken, her sensörün kendi bilgi işleme yeteneğinin ve kendi hedef takip 

filtresinin olduğu çoklu sensör sistemlerdeki hedef takip süreci Dağıtık Hedef Takibi olarak 

adlandırılmaktadır [14].  Dağıtık hedef takibinin, merkezileştirilmi ş hedef takibine göre 

çözmesi gereken fazladan bir problem daha vardır. Dağıtık hedef takibinde her sensör kendi 

hedef takip sistemine sahip olduğundan bir hedef birden fazla sensör tarafından takip 

edilebilmektedir. Bu durumda aynı hedefi takip eden sensörlerin ürettiği hedef hakkındaki 

bilgilerin (iz bilgileri) birleştirilmesi, bir başka değişle birden fazla izin aynı hedef kaynaklı 

olup olmadığı probleminin çözülmesi gerekmektedir. 

 

Merkezileştirilmi ş hedef takibi ve dağıtık hedef takibi, kullanıldıkları uygulamalara göre bir 

birbirine üstünlük sağlamaktadır. Bu çalışmada pasif radarlar ile çoklu sensör hedef takibinin 

incelenmesi merkezileştirilmi ş hedef takibi yöntemi kullanılarak yapılmıştır ve raporun 

devamında dağıtık hedef takibine değinilmeyerek merkezileştirilmi ş hedef takibi üzerinde 

durulmuştur. 

 

Merkezileştirilmi ş çoklu sensör hedef takibinde bir merkezde toplanan ölçümler, öncelikle 

hedefler ile ilişkilendirilir, sonrasında bir hedef ile ilişkili ölçümler kullanılarak ilgili hedefe 

ait iz güncellenir. Hedef izinin güncellenmesi sıralı güncelleme ve paralel güncelleme 

yöntemleri [14] ile gerçekleştirilebilir. Sıralı güncellemede her sensörden gelen ölçüm ile 

hedef izi hedef takip filtresi kullanılarak teker teker güncellenir. Hedef takip filtresinin 

Kalman filtresi [8] olması ve “N” tane sensörden ölçüm alınmış olması durumu için, hedef 

izinin güncellenmesi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.  

 

• Birinci sensörün ölçümü kullanılarak Kalman filtresi aracılığı ile hedef izi güncellenir. 

• Elde edilen güncellenmiş durum ve durum kovaryansı, bir sonraki ölçüm ile yapılacak 

filtreleme için öngörüm durum vektörü ve öngörüm kovaryansı olarak atanır.  



• Elde edilen öngörüm değerleri ile filtreleme öngörüm adımı ihmal edilerek 

gerçekleştirilir. 

• Bütün sensör ölçümleri için 2 ve 3. adımda tarif edilen filtreleme gerçekleştirilir. 

• En son elde edilen durum ve durum kovaryansı güncellenmiş hedef izi kestirimi ve 

kovaryansı olarak atanır. 

 

Paralel güncellemede ise, sensörlerden gelen ölçümler tek bir seferde filtrelemeye tabi tutulur. 

Bu yöntemde filtrelemenin paralel olarak gerçekleştirilebilmesi için, ölçüm ve durum 

fonksiyonları ile ölçüm gürültüsü matrisi blok köşegen olarak sensör sayısı kadar çoklanır ve 

bütün ölçümler ile aynı anda işlem yapılabilecek hale getirilir. Đlgili fonksiyon ve matrislerin 

yeniden düzenlenmesi ile standart Kalman filtresindeki gibi filtreleme yapılarak hedef izi 

güncellenir. Paralel güncelleme ile seri güncelleme arasında cebirsel sonuç farkı olmamakla 

birlikte, paralel güncellemenin işlem yükü daha fazladır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında 

pasif radarlar ile çoklu sensör hedef takibinin başarımı seri güncelleme yöntemi kullanılarak 

incelenmiştir. 

 

Bu projede daha önce yapılan çalışmalarda bir alıcı ve bir vericiden oluşan pasif radar 

sisteminin hedef takibi başarım incelemesi gerçekleştirilmi şti. Bu incelemeler ile elde edilen 

bilgiler ile, sadece bir vericinin yaptığı yayının pasif olarak dinlenmesi ile elde edilen bilginin 

hedef takibini gerçekleştirmekte yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Projenin bu dönem 

çalışmalarında, birden fazla yayın kaynağının tek bir alıcı ile dinlenerek hedef takibi için 

gerekli bilgi miktarının arttırılabileceği düşüncesi ile çoklu sensör ortamı modellenerek, 

bistatik doğrusal olmayan ölçümler ile hedef izi güncellemede başarım analizi daha önce 

yapılmış [15] olan Unscented Kalman Filtrenin [10-12] çoklu sensör sıralı güncellemeye 

uyarlanması ile hedef takip başarım incelemesi Matlab ortamında benzetim yolu ile 

gerçekleştirilmi ştir. Bu dönem çalışmalarında hedef takibi, 2 boyutlu (XY) ve 3 boyutlu 

(XYZ) takip açılarından ele alınmıştır. Đki boyutlu hedef takibinde radar ve hedefin aynı 

düzlemde (XY düzlemi) olduğu varsayılarak, 2 boyutlu kartezyen uzayda hedefin X 

eksenindeki konumu ve hızı ile Y eksenindeki konumu ve hızı hedef takip algoritmaları ile 

kestirilmektedir. Üç boyutlu hedef takibinde radar ile hedef aynı düzlemde bulunmayıp, 

radarın kartezyen  XY düzleminde bulunduğu ve hedefin bu düzlemi içine alan kartezyen 

XYZ uzayında hareket ettiği varsayılarak, hedefin X eksenindeki konumu ve hızı, Y 

eksenindeki konumu ve hızı ve Z eksenindeki konumu ve hızı  hedef takip algoritmaları ile 

kestirilmektedir. Üç boyutlu hedef takibi, radar ile hedefin aynı düzlemde olması varsayımını 



ortadan kaldırdığından, gerçek dünyadaki hedeflerin takibi problemini daha iyi 

modellemektedir. Dönem içerisinde yürütülen çalışmalarda verici sayısının artması ile 

meydana gelen bilgi artışının 2 boyutlu (XY) takip ve 3 boyutlu (XYZ) takip için yeterliliği 

analiz edilmiştir. Hedef takip başarımı tek bir hedefin çoklu verici ve tek alıcı ortamında, 

ölçüm kaynağı belirsizliği hesaba katılmadan (ölçümler ile hedef arasında veri ili şkilendirme 

yapılmadan [14]) sadece, hedef takibinin ne kadar hata ile gerçekleştirildi ğinin belirlenmesi 

açısından incelenmiştir. 

 

Bu bölümün devamında, hedef takip başarımının incelenmesi için oluşturulan pasif radar 

çoklu sensör benzetim ortamı ve hedef senaryosu, sıralı güncelleme Unscented Kalman filtre 

yöntemi ve benzetim sonuçları verilmiştir. 

 

IV.2.1.1 Çoklu Sensör Benzetim Ortamı ve Hedef Senaryosu 
 

Birden fazla verici ve tek bir alıcıya sahip pasif radar sistemi Matlab ortamında benzetim yolu 

ile modellenmiştir. Benzetimlerde her bir alıcı–verici çifti 1. dönem raporunda detaylı olarak 

anlatılan fm pasif radar modeline uygun olarak modellenmiştir. Çalışmada 3 farklı çoklu 

sensör ortamı (pasif radar senaryosu), ortamdaki verici sayısının değiştirilmesi ile 

oluşturulmuştur. Şekil 4.2.1’de benzetim ortamında hazırlanan 1. pasif radar senaryosuna ait 

alıcı ve vericilerin konumlarının 2 boyutlu kartezyen uzaydaki görünümü verilmiştir.  

 

Birinci pasif radar senaryosunda 3 vericinin ve bir alıcının bulunduğu varsayımı yapılarak 

çoklu sensör ortamı Şekil 4.2.1’deki gibi oluşturulmuştur. Alıcı 2 boyutlu kartezyen uzayda 

(0,0) konumuna, vericiler ise sırasıyla (0m,50000m), (50000m,0m) ve (50000m,50000m) 

konumlarına yerleştirilmi ştir. Đkinci pasif radar senaryosunda verici sayısı bir arttırılarak 2 

boyutlu kartezyen uzayda (10000m, 15000m) noktasına bir verici daha yerleştirilmi ş ve Şekil 

4.2.2’de bu senaryo için alıcı–verici konumları gösterilmiştir. 



 
Şekil 4.2.1 : Birinci pasif radar senaryosu için 2 boyutlu kartezyen uzayda alıcı–verici 

konumları. 
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Şekil 4.2.2 : Đkinci pasif radar senaryosu için 2 boyutlu kartezyen uzayda alıcı–verici 

konumları. 

 
Şekil 4.2.3 : Üçüncü pasif radar senaryosu için 2 boyutlu kartezyen uzayda alıcı–verici 

konumları. 

 

Üçüncü pasif radar senaryosunda verici sayısı 5 yapılarak, ikinci pasif radar senaryosuna bir 

verici daha eklenmiştir. Şekil 4.2.3’de alıcı–verici konumları verilmiş olan bu senaryoda, 2 

boyutlu kartezyen uzayda (50000m, 25000m) noktasında bir verici daha yerleştirilmi ştir. 

 

Yukarıda tanımlanan pasif radar senaryolarında, pasif radarın hedef takip başarımını 

incelemek için iki hedef senaryosu oluşturulmuştur. Bu senaryolardan bir tanesi 2 boyutlu 

(kartezyen XY), diğeri ise 3 boyutlu (kartezyen XYZ) hedef takip başarımını incelemek 

amacıyla oluşturulmuştur. Đki boyutlu senaryoda manevra yapan bir hedefin hareketi 

modellenmiştir. Hedef hareketine kartezyen koordinatlarda �� �T  P PT � durum vektörüne göre, �20000Z 100 Z [!⁄  30000Z − 100 Z [!⁄ � durumundan başlamaktadır. Harketin ilk 

bölümünde 30 saniye süresince yaklaşık sabit hızlı (beyaz gürültü ivmelenme modeli) hareket 

eden hedef, daha sonra 30 saniye boyunca −3 _`a`b` [!⁄  açısal hız ile koordineli dönüş 

yapmakta ve dönüş bitiminde 60sn boyunca yaklaşık sabit hızlı hareket etmektedir. Toplam 
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120 saniyelik hedef hareketine, her eksende 0 ortalamalı 0,1m standart sapmalı beyaz 

Gaussian süreç gürültü eklenmiştir. Manevralı hedef durumunun modellendiği bu senaryoda, 

hedef koordineli dönüş hareketini yaparken yaklaşık olarak 1g (10 2/m sn ) manevra 

yapmaktadır. Şekil 4.2.4’te hedefin 2 boyutlu kartezyen uzaydaki gezingesi verilmiştir. Üç 

boyutlu senaryo oluşturulurken, yukarıda tanımlanan senaryo baz alınmış ve sadece hedefin 3 

boyutlu kartezyen uzayda 1000m irtifada, irtifasını değiştirmeden hareket ettiği varsayılmıştır.  

 

  
Şekil 4.2.4 : Birinci pasif radar senaryosu ortamında hedefin 2 boyutlu kartezyen uzaydaki 

gezingesi. 

 

Yukarıda tanımlanan pasif radar modelleri ve hedef senaryoları kullanılarak, hedeften her 

sensörün saniyede bir bistatik menzil ve bistatik menzil hızı (radyal hız) ölçümü yaptığı 

durum, k anı ve i. sensör için aşağıdaki eşitlikler kullanılarak modellenmiştir. 

 

�ölçü0_3n = ((�(�) − �Q)3 + (P(�) −  PQ)3 + o(�(�) −  �S&)3 + (P(�) −  PS&)3 + Q(�) 

  (4.2.1) 
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�Tölçü0_3n =  (�(�) − �Q)�T + (P(�) − PQ)PT((�(�) − �Q)3 + (P(�) −  PQ)3 + '�(�) − �S&+�T + 'P(�) − PS&+PT
o'�(�) −  �S&+3 + 'P(�) − PS&+3

+ QT (�) 

(4.2.2) 

  �ölçü0_fn = ((�(�) − �Q)3 + (P(�) −  PQ)3 + (�(�) −  �Q)3
+ o(�(�) −  �S&)3 + (P(�) −  PS&)3 + (�(�) −  �S&)3 + Q(�) 

           (4.2.3) 

�Tölçü0pq = (A(�)�Ar)ATs(C(�)�Cr)CT s(@(�)�@r)@T((A(�)� Ar)ts(C(�)� Cr)ts(@(�)� @r)t + 'A(�)�Auv+ATs'C(�)�Cuv+CT s'@(�)�@uv+@To'A(�)� Auv+ts'C(�)� Cuv+ts'@(�)� @uv+t + QT (�)
           

 (4.2.4) 

 

Burada ( )rw k , ( )rw k& sırasıyla bistatik menzil ve bistatik menzil hızı ölçüm gürültüleridir. Bu 

gürültüler 0 ortalamalı rσ  ve rσ &  standart sapmalı beyaz Gaussian gürültüler olarak 

modellenmiş ve her sensör için aynı seçilmiştir. Hedef takip başarımının incelendiği 

benzetimlerde gürültü standart sapmaları değiştirilerek, bu değişimin hedef takibine olan 

etkisi incelenmiştir. 

 

IV.2.1.2 Çoklu Sensör Unscented Kalman Filtre 
 

Bölüm 4.2.1.1’de anlatılan birden fazla verici ve tek bir alıcıdan oluşan çoklu sensör pasif 

radar sistemi, bir hedefin birden fazla alıcı–verici çifti tarafından tespitinin yapılması ve tespit 

sonrası elde edilen ölçümlerin bir merkezde toplanması ile klasik varsayım olan bir hedeften 

tek bir ölçüm elde edilir yaklaşımı dışında bir yöntem ile hedef takibinin gerçekleştirilmesini 

gerektirmektedir. Bu dönem çalışmalarında ortaya çıkan, çoklu sensör ortamında hedef 

takibini gerçekleştirecek hedef takip algoritması gereksinimi, 1. dönem çalışmalarında 

doğrusal olmayan bistatik ölçümler ile hedef takibi probleminin çözümünde, doğrusal olmama 

problemini başarı ile çözdüğü gösterilmiş olan Unscented Kalman Filtre’nin (UKF) sıralı 

güncelleme yöntemine uyarlanması ile karşılanmıştır.  

 



Şekil 4.2.5’te çoklu sensör pasif radar sistemi için tasarlanmış olan hedef takip algoritmasının 

akış seması verilmiştir. Akış şemasında, Ns tane alıcı–verici çifti (ölçüm kaynağı – pasif 

radar) olması durumunda, bu kaynaklardan elde edilen ölçümler ile hedef izinin k anından 

k+1 anına UKF ile nasıl güncelleneceği gösterilmiştir. Şekil 4.2.5’te UKF ve sıralı 

güncelleme UKF olmak üzere 2 ayrı hedef takip filtresi yer almaktadır. Bu filtrelerden UKF, 

1. dönem raporunda ayrıntılı olarak anlatılmış olan doğrusal olmayan bistatik ölçümler ile 

hedef takibi probleminde doğrusal olmama durumunu başarılı bir şekilde çözen filtredir. Sıralı 

güncelleme UKF ise, UKF’nin bir türevi olup, çoklu sensör ortamı için öngörüm sürecini 

işletmeyen, öngörüm kestirimi ve bu kestirime ait kovaryansı dışarıdan alan UKF 

algortimasıdır. Sıralı güncellemenin UKF’nin iki temel girdisini oluşturan öngörüm kestirimi 

ve kovaryansının kaynağı, akış şemasından da görülebileceği gibi başlangıçta UKF’nin 

ürettiği kestirim ve bu kestirime ait kovaryans iken, 2. alıcı–verici çiftinden sonraki pasif 

radarların ölçümleri işlenirken, filtrenin kendi ürettiği kestirim ve bu kestirime ait 

kovaryansdır. Filtre her pasif radar ölçümü için bir önceki pasif radar ölçümü ile yapılan 

güncellemenin sonucu olan kestirim ve kovaryansını kullanmaktadır.  

 

Bu bölüm içerisinde, standart UKF algoritması anlatılmamış, ancak sıralı güncelleme 

yöntemini kullanacak şekilde yeniden düzenlenen ve rapor içerisinde sıralı güncelleme UKF 

algoritması olarak anılan filtre detaylı olarak verilmiştir. 

 
Şekil 4.2.5 : Sıralı güncelleme UKF yöntemini kullanan çoklu sensör hedef takip sistemi akış 

şeması. 
 



IV.2.1.2.1 Sıralı Güncelleme Unscented Kalman Filtre 

 

Unscented Kalman Fitre’de olduğu gibi sıralı güncelleme UKF’de de ortalaması �  ve 

kovaryansı � olan durum değişkeni �’in aşağıdaki doğrusal olmayan eşitlikler ile modellenen 

sistem yoluyla zamanda durum değiştirdiği varsayımı yapılmaktadır. 

 �� = �(����) + 
��� (4.2.5) �� = ℎ(��) + � (4.2.6) 

 

Burada 
� ve � sırasıyla �� ve �� kovaryanslarına sahip süreç ve ölçüm gürültüleridir. Bu 

varsayım altında, filtrenin durum değişkeni � ve ona ait kovaryans �’yi zaman içinde � − 1 

anından � anına güncellemesi 3 adımda gerçekleşmektedir. 

 

Adım 1 : Sigma Noktaların Hesaplanması 

 

Bu adımda sigma noktaları ve bu noktalar ile ilişkili ağırlıkların hesaplanması işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Sıralı güncelleme UKF algoritmasının girdileri durum vektörü (� �|���) 

ve ona ait kovaryansın (��|���) � − 1 anından � anına (�|� − 1 olarak gösterilecektir) 

öngörüm değerleri olduğundan, deterministik örnek noktaları ve bu noktalar ile ilişkilendirilen 

ağırlıklar, öngörüm değerleri etrafında aşağıdaki gibi belirlenir. $%,�|��� = � �|��� (4.2.7) 

$&,�|��� = � �|��� + Oo() + *)��|���R& ,                       - = 1 ,2, … , ) 
(4.2.8) 

$&,�|��� = � �|��� − Oo() + *)��|���R&�/ ,                   -
= ) + 1, ) + 2, … ,2) 

(4.2.9) 

%(0) = *) + * (4.2.10) 

%(1) = *) + * + (1 − 23 + 4) (4.2.11) 

&(0) = &(1) = 12() + *) ,                                                     - = 1, 2, … , ) 
(4.2.12) 

          



Burada $& ve & sırasıyla sigma noktalarını ve bu noktalara ait ağırlıkları göstermektedir. ) 

durum vektörünün boyutu olup,  

 * = 23() + 5) − ) (4.2.13) 

           

şeklinde hesaplanan ölçeklendirme parametresidir.  2, sigma noktalarının �  etrafındaki 

yayılımını belirleyen pozitif bir değer (1e-4≤ 2 ≤ 1), 5 genellikle değeri 0 seçilen ikinci bir 

ölçeklendirme parametresi ve 4 �’in önsel dağılımını (prior distribution) hesaba katmak için 

kullanılan parametredir (önsel dağılımın Gaussian olduğu durum için 4 = 2 optimaldir [10]). '√�+& ifadesi ise, kovaryans matrisinin kare kökünün i. kolonunu ifade etemektedir. 

 

Adım 2 : Zaman Güncellemesi 

 

Sigma noktaları öngörüm değerleri kullanılarak hesaplandığından, noktaların tekrardan � 

durum geçiş fonksiyonuna uygulanmasına gerek yoktur. Benzer şekilde durum kovaryansının 

da gücnellenmesine gerek yoktur. Ancak zamanda güncellenmiş olarak doğrudan elde edilen 

sigma noktaları ℎ fonksiyonuna uygulanarak ölçüm güncellemesi yapılmalıdır. Bu işlemler 

aşağıdaki verilen eşitlikler ile gerçekleştirilmektedir. 

��|��� = 8 &(0)$&,�|���
3/

&9%  (4.2.14) 

  $&,�|��� ∗ = < $%:&,�|���  $%,�|��� + 
(��   $%,�|��� − 
(�� >& (4.2.15) 

 �&,�|��� = ℎ($&,�|���∗ ) (4.2.16) 

��� = 8 &∗(0)�&,�|���
3?
&9%  (4.2.17) 

�@@,� = 8 &∗(1)(�&,�|��� − ���)(�&,�|��� − ���):3?
&9% + �� (4.2.18) 

�A@,� = 8 &∗(1)($&,�|��� − ��|���)(�&,�|��� − ���):3?
&9%  (4.2.19) 

   B = 2),   




 = () + *,             

ve &∗(0), &∗(1) adım 1’de verilen şekilde 2M nokta için hesaplanmaktadır. 

Adım 3 : Ölçüm ile Durum Güncelleme  

 

Durum ve durum kovaryansının güncellenmesi için Kalman kazancı hesaplanır ve standart 

Kalman filtresinde olduğu gibi filtre güncellenir. 

 �� = �A@,��@@,���  (4.2.20) �� = ��|��� + ��(�� − ���) (4.2.21) �� = ��|��� − ���CC,���: (4.2.22) 

 

IV.2.2 Benzetim Çalışması ve Sonuçlar 
 

Çoklu sensör pasif radar ortamında hedef takibi başarımı, bölüm 4.2.1.1’de verilmiş olan pasif 

radar senaryoları ve hedef senaryoları kullanılarak yapılan benzetimler ile incelenmiştir. 

Benzetim çalışmaları 2 boyutlu hedef senaryosu ve 3 boyutlu hedef senaryosu için her bir 

çoklu sensör pasif radar senaryosu kullanılarak ayrı ayrı yapılmıştır. Benzetim çalışmalarında, 

bistatik menzil ve radyal hız ölçümleri için farklı ölçüm gürültüsü standart sapma değerleri 

seçilerek, ölçüm kalitesinin artışının hedef takibi başarımına olan etkisi, pasif radar 

senaryolarındaki verici sayısının artması ile elde edilen bilgi artışına paralel olarak 

incelenmiştir. Benzetimlerde kullanılan ölçüm gürültüsü standart sapması değerleri, daha 

önceki çalışmalarda fm pasif radar [15] için belirlenen sınırlar ile sayısal TV yayını kullanan 

bir pasif radarın ölçüm kalitesini [4] belirleyen sınırlar arasında kesikli olarak değiştirilmi ştir. 

Çizelge 4.2.1’de benzetimlerde kullanılan ölçüm gürültüsü standart sapma değerleri 

verilmiştir. Farklı ölçüm gürültüleri ve farklı pasif radar senaryoları ile 2 ve 3 boyutta hedef 

takibi başarımı analizlerinde, başarım kriteri olarak ortalama kare ortalamaların karekökü 

(ortalama RMS hata) hata kriteri kullanılmıştır. 

 
Çizelge 4.2.1 : Ölçüm gürültüsü standart sapma değerleri. 

rσ  1000m 750m 500m 250m 100m 50m - - - - - - - 

rσ &  0,1m/s 0,2m/s 0,3m/s 0,4m/s 0,5m/s 0,6m/s 0,7m/s 0,8m/s 0,9m/s 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 

 

Çizelge 4.2.1’de birinci satır bistatik menzil ölçümlerinin ölçüm gürültüsü standart sapma 

değerlerini gösterirken, ikinci satır bistatik radyal hız ölçümlerinin ölçüm gürültüsü standart 



sapma değerlerini göstermektedir. Benzetimlerde gürültü standart sapma değerleri 

kullanılırken, bir menzil standart sapma değerine karşılık sırasıyla bütün radyal hız standart 

sapma değerleri kullanılmış ve daha sonra diğer menzil standart sapma değerine geçilmiştir. 

Böylelikle, çizelgede verilen değerler ile 78 farklı ölçüm gürültüsü kovaryansı elde edilerek, 

her biri için her senaryoda benzetim yapılmıştır. Her durumda yapılan benzetimlerin 

sonuçları, 1000 Monte Carlo benzetimi yapılarak elde edilmiştir. 

 

Benzetimlerde UKF beyaz gürültü ivmelenme durum geçiş modeline [16] sahip olarak 

modellenmiş ve UKF’nin başlatılması için gerekli başlangıç kestirimi, hedefin gerçek 

başlangıç durumuna gürültü eklenerek gerçekleştirilmi ştir. Başlangıç kestirimi üretilirken 

durum vektörünün konum bileşenlerine 0 ortalamalı 500m standart sapmalı Normal dağılımlı 

beyaz gürültü eklenirken, hız bileşenlerine 0 ortalamalı 10m/sn standart sapmalı Normal 

dağılımlı beyaz gürültü eklenmiştir. Filtrenin başlangıç kovaryansı ise bütün benzetimlerde 

aşağıdaki gibi seçilmiştir.  

 

100000 100000 0 0

100000 200000 0 0

0 0 100000 100000

0 0 100000 200000

P

 
 
 =
 
 
 

 

UKF temeline dayanan filtrelerin temel parametreleri olan 2, 4, 5 parametreleri aşağıdaki gibi 

seçilmiştir.  2 = 0,5 4 = 2 5 = 1�10�f 

Hedef takip filtresinin manevrayı takip etme yeteneğini belirleyen süreç gürültüsü kovaryansı 

değeri, filtrenin manevrayı takip edebilmesi durumu öngörülerek 2 boyutlu ve 3 boyutlu takip 

durum için ayrı ayrı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

�3n = c100 00 100d    �fn = g100 0 00 100 00 0 100h 
 

 

 



IV.2.2.1 Đki Boyutta Hedef Takip Benzetim Çalışması Sonuçları 
 

Bu bölümde iki boyutta hedef takibinin, bölüm 4.2.1.1’de tanımlanan pasif radar senaryoları 

ve iki boyutlu kartezyen uzayda modellenmiş olan hedef senaryosu kullanılarak, farklı ölçüm 

gürültüleri altındaki başarımına yönelik benzetimlerin sonuçları sunulmuştur. Sonuçlar konum 

ve hız için ortalama RMS hatalar türünden çizelgeler halinde verilmiştir. Çizelgelerde satırlar, 

bistatik menzil ölçüm gürültüsüne bağlı benzetim sonucu elde edilen hata değerlerini 

gösterirken, sütunlar, bistatik radyal hız ölçüm gürültüsüne bağlı benzetim sonucunda elde 

edilen hataları göstermektedir.  

 

Çizelgeler 4.2.2 – 4.2.2 – 4.2.4 – 4.2.5’te pasif radar senaryosu I ile yapılan benzetimlerde 

elde edilen sonuçlar sırasıyla hedef durum kestiriminin yapıldığı �� P �T  PT � eksenlerindeki 

ortalama RMS hataların, ölçüm gürültüsü standart sapmasına bağlı olarak değişimini 

gösterecek şekilde verilmiştir. Çizelgelerde verilen benzetim sonuçları, en kötü durum olan 

ölçüm gürültüsü standart sapmasının menzilde 1000, radyal hızda 4 değerini aldığı durumda 

konum hatalarının X ekseninde 170m, Y ekseninde 150m civarında olduğu görülmektedir. 

Aynı durum için hız hatalarının, X ekseni için 4m/sn, Y ekseni için 4,5m/sn civarında olduğu 

görülmektedir. Ölçüm gürültüsü standart sapmalarının en düşük olduğu durum incelendiğinde 

konum hatalarının 20m’li değerlere ve hız hatalarının 3m/sn’li değerlere kadar iyileştiği 

görülmektedir. Üç alıcı–verici çiftine sahip pasif radar senaryosu I ile yapılan benzetim 

çalışmaları, yüksek menzil ve radyal hız belisizliğine (ölçüm gürültüsüne) sahip alıcı-verici 

çiftlerinin varlığında bile hedef takibi ölçme belirsizliğine oranla çok daha düşük hatalar ile 

sürdürülebildiğini göstermiştir. Bu durum çoklu sensör yapısı içerisinde bilginin artışının 

beklenen bir sonucu olmakla beraber, hedef konumu ve hızı hakkında doğrudan bilgi 

içermeyen bistatik menzil ve radyal hız ölçümleri ile ortalama RMS hatanın bu seviyede 

iyileştirilebildiğinin görülmesi fm pasif radarı tasarımı açısından önemli bir bilgidir. 

Çizelgelerde dikkati çeken önemli bir ayrıntı da, radyal hız ölçümlerinin kalitesindeki 

artışının konumdaki ortalama RMS hataya etkisinin, menzil ölçümlerindeki kalite artışının 

etkisine oranla çok daha az olmasıdır. Menzil ölçüm belirsizliği 1000 değerinden 50 değerine 

doğru iyileştirilirken, ortalama RMS konum hatalarında 5 kat civarında bir iyileşme meydana 

geldiği görülmüştür. Benzer bir kıyas hız hataları üzerinde yapılırsa, radyal hız ölçümünün 

kalitesindeki artış, menzil ölçümünü kalitesindeki artışa göre hata iyileştirmede daha baskın 

olsa da, konum hatalarındaki gibi büyük farkların ortaya çıkmadığı görülmektedir. Bu durum 

pasif radar ile hedef takibinin kaliteli (düşük hatalı) bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, 



pasif radar tasarımında menzil ölçüm hatasını azaltacak ölçüm tekniklerinin 

kullanılmasının/geliştirilmesinin ya da pasif olarak dinlenilecek yayın tiplerinin seçiminin 

daha az menzil ölçüm hatası üretecek şekilde belirlenmesinin gerektiğini göstermiştir.  

 
Çizelge 4.2.2 : 2B Pasif radar senaryosu I için  X eksenindeki ortalama RMS hatalar. 

 

Çizelge 4.2.3 : 2B Pasif radar senaryosu I için  Y eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 127,37 129,44 130,31 132,73 132,49 132,89 134,41 135,21 135,65 132,95 140,77 142,14 148,42 

750 106,71 108,13 109,65 112,85 110,48 112,02 112,33 112,88 113,91 114,96 116,43 120,65 121,46 

500 84,01 84,54 85,91 86,99 87,28 88,40 88,40 90,06 89,16 91,19 93,32 94,16 95,02 

250 56,99 58,14 58,21 59,07 59,15 59,77 59,74 60,13 60,01 60,38 61,42 62,20 62,25 

100 35,31 36,32 36,32 36,68 36,97 36,51 37,01 36,97 36,84 36,79 37,58 38,22 38,42 

50 25,53 26,08 26,23 26,32 26,44 26,29 26,54 26,30 26,49 26,67 26,95 27,14 27,68 

 

Çizelge 4.2.4 : 2B Pasif radar senaryosu I için  X eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 2,91 3,28 3,25 3,12 3,00 2,89 2,81 2,76 2,70 2,69 2,90 3,41 3,98 

750 2,92 3,24 3,15 3,00 2,87 2,77 2,70 2,64 2,61 2,61 2,86 3,38 3,96 

500 2,90 3,15 3,03 2,87 2,71 2,61 2,53 2,51 2,48 2,46 2,79 3,34 3,94 

250 2,88 3,04 2,86 2,69 2,53 2,44 2,38 2,35 2,33 2,33 2,75 3,31 3,93 

100 2,81 2,97 2,77 2,58 2,45 2,36 2,31 2,28 2,27 2,27 2,72 3,30 3,89 

50 2,74 2,94 2,75 2,56 2,43 2,33 2,29 2,26 2,26 2,26 2,70 3,29 3,88 

 

Çizelge 4.2.5 : 2B Pasif radar senaryosu I için  Y eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 3,98 4,47 4,42 4,24 4,09 3,93 3,80 3,74 3,64 3,60 3,56 3,92 4,42 

750 3,98 4,40 4,28 4,08 3,90 3,75 3,65 3,55 3,50 3,47 3,50 3,86 4,32 

500 3,92 4,25 4,08 3,88 3,65 3,51 3,40 3,33 3,28 3,22 3,35 3,77 4,26 

250 3,87 4,07 3,83 3,59 3,38 3,24 3,14 3,08 3,02 3,00 3,23 3,69 4,20 

100 3,70 3,91 3,66 3,39 3,23 3,09 3,01 2,94 2,92 2,89 3,19 3,68 4,16 

50 3,57 3,83 3,60 3,35 3,18 3,05 2,96 2,91 2,89 2,87 3,16 3,67 4,15 

 

Çizelgeler 4.2.6 – 4.2.7 – 4.2.8 – 4.2.9’da pasif radar senaryosu II ile yapılan benzetimlerde 

elde edilen sonuçlar, sırasıyla hedef durum kestiriminin yapıldığı �� P �T  PT � eksenlerindeki 

  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 147,55 150,51 150,70 155,24 157,29 154,45 160,10 159,58 158,22 159,91 165,93 166,58 171,68 

750 123,48 126,90 127,52 131,05 130,50 132,48 133,08 133,61 133,34 135,24 139,61 137,77 141,39 

500 98,01 98,91 100,84 101,92 103,04 102,86 102,89 103,79 103,95 104,61 107,52 108,43 108,91 

250 64,37 65,35 66,66 66,94 67,21 67,70 67,03 67,54 67,30 66,85 68,39 69,26 69,63 

100 37,80 38,92 38,83 38,95 39,29 39,22 39,42 39,10 38,89 39,45 39,68 40,00 40,59 

50 26,62 27,04 27,20 27,14 27,25 27,43 27,30 27,50 27,37 27,42 27,89 28,24 28,42 



ortalama RMS hataların, ölçüm gürültüsü standart sapmasına bağlı olarak değişimini 

gösterecek şekilde verilmiştir. Çizelgeler incelendiğinde, pasif radar I senaryosu ile yapılan 

benzetim sonuçlarının yorumlarını destekler sonuçlar görülmektedir. Alıcı–verici çifti 

sayısının arttığı bu pasif radar senaryosunda, bilginin (ölçüm sayısının) artışına paralel olarak 

hem konum hem de hız ortalama RMS hatalarının iyileştiği sonucuna ulaşılmıştır. Menzil 

ölçüm belirsizliğinin yüksek olduğu benzetimlerde pasif radar I senaryosunda elde edilen 

konum hata değerlerine göre daha düşük hata değerlerinin elde edildiği görülürken, menzil 

ölçüm belirsizliğinin azalması ile pasif radar I ve II senaryolarındaki konum ortalama RMS 

hata değerlerinin birbirine yaklaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Hız hatlarında ise, alıcı–verici 

sayısındaki artışın, özellikle yüksek radyal hız belirsizliği varlığında yapılan benzetimlerde 

etkisini gösterdiği görülmüş ve ortalama RMS hız hatasının pasif radar I senaryosu ile yapılan 

benzetimlerdeki sonuçlara göre azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Çizelge 4.2.6 : 2B Pasif radar senaryosu II için  X eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 101,12 104,86 107,30 110,71 110,61 112,02 112,50 115,22 115,10 115,74 120,61 122,94 128,46 

750 88,42 92,11 92,05 95,87 96,89 98,63 97,69 97,03 99,57 98,80 102,79 104,88 108,74 

500 72,62 72,44 74,39 75,38 77,95 77,64 78,60 77,97 77,29 78,53 79,38 81,26 83,65 

250 49,12 50,01 50,26 50,55 51,50 51,09 51,22 52,09 52,16 51,39 52,71 52,88 53,65 

100 29,53 30,11 30,59 30,35 30,22 30,51 30,43 30,65 30,49 30,91 30,83 31,30 31,62 

50 21,27 21,71 21,81 21,69 21,76 21,81 21,81 21,82 21,73 21,80 22,11 22,53 22,76 

 

Çizelge 4.2.7 : 2B Pasif radar senaryosu II için  Y eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 88,52 92,53 97,52 97,59 100,94 99,95 102,74 102,33 100,88 103,48 110,93 115,76 115,20 

750 77,38 79,52 83,40 83,83 84,23 86,94 86,55 88,65 88,20 88,20 94,78 97,36 98,29 

500 62,98 65,24 67,15 68,27 70,76 70,52 70,94 71,19 70,56 70,55 75,24 76,03 77,84 

250 45,24 46,73 47,18 47,81 48,33 48,73 48,73 49,14 49,28 49,01 50,14 51,04 51,23 

100 29,31 29,94 30,66 30,32 30,69 30,63 30,50 30,90 30,78 30,83 31,00 31,28 32,08 

50 21,70 22,19 22,47 22,50 22,24 22,32 22,36 22,57 22,31 22,44 22,72 23,04 23,40 

 

Çizelge 4.2.8 : 2B Pasif radar senaryosu II için  X eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 3,05 3,42 3,38 3,30 3,16 3,07 2,99 2,95 2,87 2,84 2,95 3,29 3,68 

750 3,03 3,39 3,30 3,17 3,06 2,96 2,87 2,81 2,79 2,76 2,90 3,25 3,66 

500 2,99 3,27 3,16 2,99 2,90 2,78 2,73 2,68 2,63 2,60 2,82 3,22 3,63 

250 2,94 3,13 2,99 2,81 2,68 2,58 2,54 2,52 2,49 2,47 2,76 3,17 3,61 

100 2,80 3,02 2,85 2,67 2,57 2,49 2,44 2,41 2,40 2,41 2,74 3,19 3,61 

50 2,74 2,97 2,82 2,64 2,53 2,47 2,42 2,41 2,41 2,41 2,74 3,17 3,58 

 



Çizelge 4.2.9 : 2B Pasif radar senaryosu II için  Y eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 3,95 4,40 4,30 4,14 3,91 3,74 3,60 3,51 3,38 3,31 3,20 3,50 3,90 

750 3,93 4,37 4,19 3,96 3,78 3,61 3,44 3,32 3,26 3,19 3,10 3,44 3,85 

500 3,90 4,21 4,02 3,75 3,57 3,36 3,24 3,13 3,04 2,97 2,99 3,35 3,77 

250 3,84 4,04 3,78 3,49 3,26 3,08 2,97 2,90 2,82 2,77 2,87 3,27 3,72 

100 3,66 3,89 3,60 3,29 3,09 2,93 2,82 2,74 2,69 2,66 2,83 3,25 3,71 

50 3,57 3,82 3,54 3,24 3,04 2,89 2,79 2,73 2,68 2,65 2,83 3,23 3,69 

 

Çizelgeler 4.2.10 – 4.2.11 – 4.2.12 – 4.2.13’te pasif radar senaryosu III ile yapılan 

benzetimlerde elde edilen sonuçlar, sırasıyla hedef durum kestiriminin yapıldığı �� P �T  PT � 
eksenlerindeki ortalama RMS hataların, ölçüm gürültüsü standart sapmasına bağlı olarak 

değişimini gösterecek şekilde verilmiştir. Pasif radar III senaryosu ile yapılan benzetim 

sonuçları, ortalama RMS konum hatasının senaryo II’deki ile benzer seviyelerde 

iyileştirdiğini göstermiştir. Ancak ortalama RMS hız hatasındaki iyileşme diğer iki senaryoya 

göre çok daha fazla olmuştur. Radyal hız ölçüm belirsizliğinin değişimine bağlı olarak hız 

hatası 1m/sn’nin altına kadar inmiş ve en büyük belirsizlik durumunda 4,5m/sn civarında 

hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 4.2.10 : 2B Pasif radar senaryosu III için  X eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 95,14 99,08 101,72 100,77 104,07 104,36 106,42 105,65 108,09 108,97 114,76 115,96 121,74 

750 82,62 84,62 87,45 87,41 88,80 90,67 92,17 92,32 92,76 93,57 96,57 99,11 100,83 

500 66,53 68,78 70,07 70,02 71,40 71,91 71,88 71,80 73,08 74,22 74,77 75,60 78,33 

250 45,24 46,20 47,10 47,32 47,48 47,17 47,83 48,20 48,16 47,94 48,06 49,08 49,56 

100 28,08 28,21 28,61 28,49 28,48 28,69 28,68 28,59 28,98 28,84 28,86 29,14 29,57 

50 20,05 20,22 20,17 20,32 20,37 20,47 20,08 20,49 20,44 20,54 20,69 20,96 21,16 

 

Çizelge 4.2.11: 2B Pasif radar senaryosu III için  Y eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 81,79 83,77 85,04 85,51 87,44 87,99 90,40 90,74 90,65 92,76 97,46 99,06 101,70 

750 69,16 70,18 72,51 73,06 73,03 75,14 75,23 76,01 76,62 77,86 81,58 83,68 85,61 

500 54,74 56,38 56,80 57,53 58,87 59,16 59,77 60,15 60,49 60,08 61,97 64,31 65,23 

250 38,12 39,00 39,53 40,00 39,66 40,49 40,51 40,46 41,01 40,62 41,53 42,07 42,95 

100 24,50 25,03 25,17 25,14 25,35 25,67 25,46 25,46 25,65 25,86 25,91 26,36 26,79 

50 18,29 18,53 18,52 18,65 18,60 18,51 18,60 18,81 18,67 18,76 19,17 19,43 19,93 

 

 

 



Çizelge 4.2.12 : 2B Pasif radar senaryosu III için  X eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 0,98 1,01 0,99 0,99 1,03 1,08 1,14 1,20 1,27 1,35 2,07 2,76 3,42 

750 0,96 0,97 0,96 0,96 1,00 1,05 1,11 1,18 1,25 1,32 2,06 2,76 3,42 

500 0,91 0,93 0,91 0,92 0,96 1,02 1,08 1,14 1,22 1,30 2,05 2,77 3,42 

250 0,87 0,86 0,85 0,87 0,92 0,98 1,05 1,12 1,21 1,29 2,04 2,76 3,42 

100 0,84 0,83 0,82 0,85 0,90 0,97 1,04 1,12 1,19 1,28 2,04 2,76 3,39 

50 0,82 0,83 0,82 0,85 0,90 0,97 1,04 1,12 1,20 1,28 2,04 2,75 3,41 

 

Çizelge 4.2.13 : 2B Pasif radar senaryosu III için  Y eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 0,58 0,64 0,70 0,78 0,88 0,99 1,10 1,21 1,32 1,44 2,54 3,57 4,50 

750 0,55 0,60 0,67 0,75 0,86 0,96 1,07 1,19 1,31 1,42 2,52 3,56 4,49 

500 0,51 0,56 0,63 0,72 0,83 0,94 1,05 1,17 1,28 1,40 2,51 3,56 4,48 

250 0,46 0,52 0,59 0,69 0,79 0,91 1,02 1,14 1,25 1,37 2,49 3,54 4,47 

100 0,44 0,50 0,57 0,67 0,78 0,89 1,01 1,13 1,24 1,36 2,49 3,53 4,44 

50 0,44 0,49 0,57 0,67 0,78 0,89 1,01 1,13 1,24 1,36 2,49 3,52 4,44 

 

Çoklu sensör pasif radar senaryoları ile 2 boyutta hedef takibinin incelendiği benzetim 

çalışmalarında, tasarlanacak pasif radar sistemindeki alıcı–verici sayısının artışının hedeften 

alınacak bilgi miktarını arttırdığı dolayısı ile hedef takibi başarımının iyileştiği benzetim yolu 

ile görülmüştür. Farklı ölçüm gürültüsü belirsizlikleri varlığında hedef takibinin kalitesinin 

incelendiği benzetimlerde, özellikle menzil ölçüm belirsizliğinin konum kestirim hataları 

üzerinde önemli rol oynadığı görülmüş, menzil ölçüm belisizliğinin azalması ile hedef 

takibinin 20m RMS hata seviyelerinde gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir. Yapılan 

benzetimlerde radyal hız ölçümlerinin konum kestirimleri üzerindeki etkisinin belirgin bir 

seviyede olmadığı ancak, hız kestirimlerinin kalitesini doğrudan belirlediği görülmüştür. 

Ancak, özellikle pasif radar I ve II senaryoları ile yapılan benzetimlerin sonuçlarında, radyal 

hız belisizliğinin ortalama hız RMS hatalarına olan etkisinde bir tutarsızlık görülmüş, 

algoritma ve benzetim yöntemi üzerinde olası hatalara karşı incelemeler yapılmasına karşın 

tutarsızlığa sebep olabilecek etkenler belirlenememiştir. Radyal hız belirsizliğinden 

kaynaklanan tutarsızlığın çözülmesi için gelecek dönem için çalışma planlanmıştır. 

Benzetimlerle ulaşılan bir başka sonuç ise, pasif radar tasarımın da kullanılacak alıcı–verici 

çifti sayısının artışının hedef takibinde sürekli bir iyileşmeye sebep olmayacağıdır. 

Senaryolardaki alıcı–verici sayısı değişiminin özellikle konum hatasına olan etkisi 

incelendiğinde, hata iyileşme miktarının bir önceki senaryoya göre giderek azaldığı 



görülmüştür. Bu durum pasif radar sistemi tasarımında kullanılacak alıcı–verici çifti sayısının 

belirlenmesinde hedef takibinin önemli bilgiler sağlayacağını göstermiştir. 

 

IV.2.2.2 Üç Boyutta Hedef Takip Benzetim Çalışması Sonuçları 
 

Bu bölümde üç boyutta hedef takibinin, bölüm 4.2.1.1’de tanımlanan pasif radar senaryoları 

ve üç boyutlu kartezyen uzayda modellenmiş olan hedef senaryosu kullanılarak, farklı ölçüm 

gürültüleri altındaki başarımına yönelik benzetimlerin sonuçları sunulmuştur. Sonuçlar konum 

ve hız için ortalama RMS hatalar türünden çizelgeler halinde verilmiştir. Çizelgelerde satırlar 

benzetim sonucunda, bistatik menzil ölçüm gürültüsünün değişimine bağlı olarak elde edilen 

hata değerlerini gösterirken, sütunlar, bistatik radyal hız ölçüm gürültüsünün değişimine bağlı 

olarak elde edilen hataları göstermektedir.  

 

Pasif radar I senaryosu ile yapılan benzetim çalışmalarında elde edilen sonuçlar Çizelgeler 

4.2.14 – 4.2.15 – 4.2.16 – 4.2.17 – 4.2.18 – 4.2.19’da verilmiştir. Çizelgeler incelendiğinde, 

ortalama RMS konum hatalarının menzil ölçümündeki belirsizliğin azalmasına bağlı olarak 

azaldığı, en iyi durum olan 50m belirsizlikte, X ve Y eksenlerinde hatanın 50m civarında 

olduğu görülmektedir. Z eksenindeki ortalama RMS hatalar ise, menzil belirsizliğine bağlı 

olarak azalmış ancak belirsizliğin en düşük olduğu durumda bile 500m’ler civarında 

gerçekleşmiştir. Benzetim sonuçlarında,  radyal hız ölçüm belirsizliğinin ortalama RMS 

konum hataları üzerine etkisi incelendiğinde, belirsizliğin değişimine bağlı olarak tutarlı bir 

hata iyileşmesi olmadığı görülmüştür. Ortalama RMS hız hatası için elde edilen sonuçlar, hız 

hatasının, menzil ölçüm belirsizliğindeki iyileşmeye bağlı olarak azaldığını, benzer şekilde 

radyal hız ölçüm belirsizliğinin azalması ile de RMS hız hatasının da azaldığını göstermiştir. 

Ölçüm belirsizliğindeki iyileşmenin hedef takibini olumlu yönde etkilediği sonucunu 

destekleyen pasif radar I senaryosu ile yapılan benzetimler, her ölçüm belirsizliği değerinde 3 

boyutta hedef takibi doğruluğunun çok az olduğunu göstermiştir. Ayrıca 2 boyutta hedef 

takibi incelemelerinde elde edilen X-Y konum ve hız RMS hatalarına yakın değerlerin 3 

boyutta elde edilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum eksenler arası bağımlılığın yüksek 

olmasının bir sonucu olarak yorumlanmaktadır. Pasif radar I senaryosu ile yapılan 

benzetimler, 3 alıcı–verici çiftinden elde edilen ölçümler ile 3 boyutta hedef takibi için yeterli 

bilginin elde edilemediği, özellikle Z ekseninde takip belirsizliğinin çok fazla olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 



Çizelge 4.2.14 : 3B Pasif radar senaryosu I için  X eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 786,38 815,77 789,59 798,19 783,30 814,73 788,23 794,35 783,10 781,86 811,94 799,55 810,71 

750 606,65 641,18 639,57 625,62 640,21 643,03 649,59 644,73 637,29 637,75 647,39 655,30 634,16 

500 442,94 428,77 434,85 442,81 449,96 443,94 457,86 421,80 453,71 445,87 440,89 445,92 454,32 

250 225,18 216,55 210,35 227,46 229,65 228,24 226,15 222,43 228,59 218,19 223,72 239,75 236,75 

100 91,81 95,38 91,64 94,37 94,38 91,55 97,08 94,98 88,55 90,82 95,16 109,16 123,99 

50 56,51 54,34 53,30 56,89 54,71 51,70 51,76 54,91 52,97 55,29 55,84 64,20 71,48 

 

Çizelge 4.2.15 : 3B Pasif radar senaryosu I için  Y eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 807,02 840,77 812,24 817,30 806,57 833,11 809,41 811,68 802,92 799,00 841,17 822,33 828,11 

750 614,00 651,20 653,50 633,13 651,63 653,81 656,03 655,87 651,15 650,83 659,24 669,95 649,04 

500 438,66 425,12 431,97 441,09 447,63 445,19 453,97 419,15 455,46 443,39 446,20 448,08 455,01 

250 212,51 202,45 196,14 214,01 216,00 211,67 210,70 208,12 215,35 204,55 211,02 227,32 221,29 

100 77,31 79,93 78,77 78,73 80,54 75,92 83,24 80,99 76,32 78,13 82,74 93,57 109,15 

50 45,92 44,10 43,84 46,37 44,71 43,27 43,23 44,87 43,90 45,74 45,90 51,67 61,44 

 

Çizelge 4.2.16 : 3B Pasif radar senaryosu I için  Z eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 1295,42 1311,08 1265,47 1287,65 1284,27 1310,06 1280,68 1265,49 1286,87 1260,47 1268,14 1253,95 1256,16 

750 1187,88 1183,01 1183,06 1206,89 1177,83 1208,61 1174,74 1175,99 1207,28 1189,42 1168,18 1182,52 1149,05 

500 1058,72 1059,59 1040,45 1071,54 1055,90 1035,34 1057,82 1020,73 1047,63 1058,10 1042,48 1072,30 1038,14 

250 883,94 873,28 851,72 871,66 880,33 878,54 872,20 854,79 883,39 873,63 889,47 905,37 904,55 

100 686,75 699,04 709,25 715,38 728,85 705,52 715,48 724,31 700,98 735,17 768,62 813,35 867,77 

50 525,44 525,00 554,07 548,20 539,88 537,64 568,02 586,47 593,91 594,94 661,82 756,77 849,37 

 

Çizelge 4.2.17 : 3B Pasif radar senaryosu I için  X eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 30,45 31,46 30,56 30,97 30,28 31,75 30,56 30,64 30,16 30,04 31,62 31,13 31,27 

750 25,21 26,83 26,69 26,17 26,66 26,67 27,07 26,91 26,69 26,59 26,89 27,51 26,69 

500 20,49 19,80 20,18 20,44 20,84 20,43 21,26 19,56 20,96 20,76 20,45 20,78 21,15 

250 12,64 12,14 11,74 12,70 12,85 12,89 12,79 12,57 12,94 12,30 12,74 13,60 13,62 

100 6,45 6,66 6,47 6,71 6,76 6,58 6,94 6,83 6,40 6,64 7,20 8,32 9,30 

50 4,13 3,97 4,06 4,33 4,18 4,04 4,10 4,38 4,26 4,53 5,10 6,03 6,76 

 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.18 : 3B Pasif radar senaryosu I için  Y eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 35,59 36,80 35,78 36,10 35,46 36,79 35,66 35,79 35,40 35,24 37,00 36,26 36,39 

750 29,10 30,68 30,83 29,98 30,61 30,86 30,87 30,84 30,68 30,75 30,95 31,62 30,69 

500 23,05 22,41 22,80 23,22 23,45 23,22 23,78 22,21 23,84 23,37 23,36 23,70 23,92 

250 13,91 13,33 12,95 13,92 14,11 13,95 13,97 13,71 14,15 13,54 14,03 14,85 14,69 

100 6,84 7,01 6,96 7,01 7,12 6,84 7,35 7,25 6,94 7,11 7,66 8,66 9,67 

50 4,42 4,29 4,42 4,59 4,52 4,48 4,52 4,67 4,63 4,84 5,38 6,19 7,05 

 

Çizelge 4.2.19 : 3B Pasif radar senaryosu I için  Z eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 36,78 36,91 37,12 37,24 37,46 36,64 37,60 37,33 37,55 37,71 37,54 37,82 37,55 

750 37,11 36,39 36,62 37,19 36,64 36,70 37,19 37,18 36,82 36,97 37,04 37,05 37,98 

500 36,73 37,17 36,63 36,79 36,33 36,72 36,60 37,30 36,55 36,56 37,10 37,37 37,67 

250 35,17 36,00 36,15 35,97 35,62 35,96 35,73 35,98 36,25 36,49 36,67 36,93 37,09 

100 32,47 32,44 32,46 32,68 33,25 33,05 33,52 33,82 33,61 34,01 35,04 35,45 35,16 

50 24,43 25,14 25,71 26,24 27,34 27,62 28,39 28,81 29,31 29,50 32,76 33,81 33,96 

 

Alıcı–verici çifti sayısının 4 olduğu pasif radar II senaryosu ile yapılan benzetimlerde, pasif 

radar I senaryosu benzetimleri sonuçlarını destekler sonuçlar elde edilmiş ve Çizelgeler 4.2.20 

– 4.2.21 – 4.2.22 – 4.2.23 – 4.2.24 – 4.2.25’te verilmiştir. Senaryo da ölçüm üreten sensör 

çifti sayısının arttırılması ile sağlanan bilgi artışı, hedef takibinde RMS hataların azalmasına 

sebep olmuş ancak, RMS hata miktarları hedef takibi açısından oldukça yüksek seviyelerde 

kaldığı görülmüştür.  

 
Çizelge 4.2.20 : 3B Pasif radar senaryosu II için X eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 594,09 583,03 584,32 606,02 579,57 567,50 595,24 573,36 586,81 584,71 588,04 596,46 578,91 

750 460,87 459,99 463,39 447,25 458,55 460,04 460,81 445,79 462,65 459,12 456,82 457,52 452,58 

500 318,15 324,69 321,39 310,07 318,61 312,79 318,57 317,05 299,42 318,29 311,38 313,92 308,66 

250 161,44 155,97 159,38 164,50 162,69 164,06 168,48 164,33 157,42 161,05 167,62 175,12 179,99 

100 69,62 68,37 71,73 72,87 71,22 69,83 69,30 66,49 66,51 68,41 73,62 86,18 92,95 

50 41,51 41,34 39,28 41,64 44,05 40,29 39,58 38,98 43,47 41,78 42,10 51,20 52,88 

 

Çizelge 4.2.21 : 3B Pasif radar senaryosu II için Y eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 600,93 588,75 597,10 617,53 594,04 577,11 599,40 581,89 596,29 593,90 599,78 611,32 585,61 

750 466,51 463,17 472,57 454,88 465,38 463,76 467,24 444,37 465,56 469,26 457,54 463,61 458,57 

500 317,14 315,94 316,46 305,02 315,77 310,39 312,53 313,24 298,28 320,20 311,06 313,26 310,16 

250 150,94 143,39 150,02 151,49 149,30 153,58 158,24 154,20 147,33 148,34 159,19 167,90 174,42 

100 59,10 58,64 59,73 61,42 61,07 59,37 60,56 57,02 58,33 60,27 65,36 72,23 84,96 

50 35,06 35,03 32,50 33,58 35,90 34,04 33,69 32,74 34,57 34,45 35,16 41,67 44,26 



Çizelge 4.2.22 : 3B Pasif radar senaryosu II için Z eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 1366,56 1354,15 1323,90 1360,80 1330,98 1305,00 1318,94 1304,73 1317,55 1321,32 1274,39 1288,26 1255,07 

750 1235,38 1232,10 1214,29 1203,87 1189,31 1209,97 1200,24 1191,89 1184,65 1199,14 1147,26 1156,12 1147,29 

500 1072,43 1065,82 1039,05 1028,75 1042,47 1044,85 1036,66 1036,73 1033,85 1043,08 986,21 999,87 1017,98 

250 839,91 830,36 823,92 825,25 826,69 842,20 862,57 829,75 835,52 822,82 853,05 859,10 904,87 

100 664,59 662,88 684,11 676,92 697,81 719,52 720,00 696,20 679,58 699,62 758,98 814,04 876,91 

50 519,02 526,42 541,85 563,21 549,64 560,63 562,26 560,80 562,89 589,88 644,90 748,22 828,01 

 

Çizelge 4.2.23 : 3B Pasif radar senaryosu II için  X eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 26,05 25,53 25,74 26,52 25,55 24,97 26,12 25,17 25,82 25,64 25,91 26,42 25,47 

750 21,64 21,60 21,94 21,14 21,50 21,70 21,82 20,93 21,66 21,69 21,57 21,68 21,65 

500 16,51 16,97 16,64 16,10 16,57 16,30 16,57 16,52 15,66 16,63 16,41 16,53 16,54 

250 10,13 9,76 10,06 10,26 10,22 10,40 10,63 10,32 9,94 10,11 10,77 11,30 11,67 

100 5,41 5,33 5,66 5,71 5,66 5,65 5,60 5,40 5,38 5,63 6,24 7,22 7,84 

50 3,40 3,40 3,33 3,53 3,77 3,50 3,51 3,46 3,86 3,89 4,21 5,22 5,64 

 

Çizelge 4.2.24 : 3B Pasif radar senaryosu II için  Y eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 29,49 28,81 29,10 30,07 29,07 28,38 29,24 28,55 29,30 29,03 29,35 29,81 28,84 

750 24,36 24,24 24,74 24,07 24,22 24,27 24,56 23,50 24,34 24,61 24,23 24,38 24,38 

500 18,41 18,54 18,44 17,77 18,43 18,24 18,19 18,28 17,49 18,57 18,24 18,43 18,50 

250 10,84 10,40 10,82 10,83 10,80 11,03 11,42 11,05 10,63 10,68 11,49 12,04 12,76 

100 5,38 5,32 5,46 5,58 5,64 5,58 5,68 5,42 5,52 5,70 6,41 7,13 8,18 

50 3,30 3,35 3,20 3,33 3,52 3,41 3,45 3,42 3,61 3,69 4,15 5,09 5,62 

 

Çizelge 4.2.25 : 3B Pasif radar senaryosu II için  Z eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 35,52 36,38 35,97 36,31 36,24 36,60 36,44 36,91 36,87 36,57 37,77 37,80 38,54 

750 35,98 36,19 36,10 36,06 36,68 36,37 36,39 37,17 36,64 36,71 37,92 38,16 38,34 

500 35,77 35,88 36,71 36,05 36,47 36,87 37,10 37,08 37,16 37,01 38,20 38,13 38,96 

250 35,60 35,41 35,99 35,91 36,21 36,03 36,02 36,73 36,64 37,26 37,81 38,54 38,41 

100 32,90 32,66 33,50 33,47 34,35 34,34 34,57 35,16 35,14 35,17 36,16 36,40 37,00 

50 25,11 26,10 27,11 26,88 28,52 28,64 29,52 30,40 30,66 31,18 34,45 35,49 36,41 

 

Pasif radar III senaryosu kullanılarak yapılan benzetimlerin sonuçları Çizelgeler 4.2.26 – 

4.2.27 – 4.2.28 – 4.2.29 – 4.2.30 – 4.2.31’de verilmiştir. Benzetim sonuçları önceki benzetim 

sonuçlarını desteklediği, hedeften alınan bilgi miktarının artışının ortalama RMS hata 

değerlerini azalttığı görülmüştür. Ancak hatanın iyileşme hızının azaldığı, senaryo I ile 

senaryo II arasındaki hata farkına göre hatanın daha düşük oranda azaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  



Çizelge 4.2.26 : 3B Pasif radar senaryosu III için X eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 441,58 437,94 431,05 451,64 447,68 434,92 443,49 433,89 443,35 425,68 462,63 447,54 445,43 

750 336,80 341,10 348,58 337,22 347,61 335,74 344,97 350,23 351,70 344,49 357,76 345,51 344,41 

500 233,84 235,85 242,68 240,21 229,23 233,29 229,82 235,46 236,01 236,90 235,22 238,20 233,06 

250 124,49 117,53 125,26 121,42 127,71 127,53 121,14 124,30 127,66 126,97 127,87 132,90 139,38 

100 55,44 58,15 57,52 57,15 60,50 56,80 55,03 60,58 56,78 58,22 57,55 70,62 79,29 

50 36,42 32,87 36,69 35,43 35,49 32,53 36,71 34,84 32,59 30,69 42,19 37,88 45,36 

 

Çizelge 4.2.27 : 3B Pasif radar senaryosu III için Y eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 583,13 581,68 576,30 597,80 597,17 576,89 591,89 581,54 584,51 570,23 619,24 600,20 593,64 

750 445,86 454,22 461,66 451,44 461,86 439,44 459,37 465,94 468,90 460,10 469,39 466,66 460,36 

500 309,98 310,67 318,79 318,45 300,35 305,88 304,99 308,80 312,87 311,82 313,01 311,39 306,72 

250 155,95 145,56 152,16 150,03 162,13 158,64 150,65 152,39 159,50 157,63 158,93 169,90 177,22 

100 58,20 62,72 61,24 61,21 61,91 60,44 59,69 63,80 61,27 63,05 64,00 78,24 91,83 

50 33,57 32,68 35,63 34,44 33,52 32,88 35,70 33,97 33,62 32,50 40,05 38,81 47,44 

 

Çizelge 4.2.28 : 3B Pasif radar senaryosu III için Z eksenindeki ortalama RMS hatalar. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 1154,34 1122,95 1151,55 1124,21 1139,58 1134,38 1096,90 1121,29 1112,20 1099,90 1124,05 1078,37 1070,59 

750 1023,34 1017,75 1025,54 1020,46 1039,71 1026,49 1028,47 1009,27 1013,86 985,21 1023,03 984,97 963,18 

500 884,07 890,15 907,92 896,97 869,63 886,15 898,06 885,28 885,00 885,90 863,48 853,79 880,21 

250 746,98 745,44 760,57 737,59 736,15 749,27 735,32 726,21 746,23 736,27 754,63 785,80 807,47 

100 625,59 646,48 651,50 642,45 677,78 659,21 676,90 672,47 679,56 650,61 705,62 755,32 829,77 

50 497,68 500,48 542,47 517,22 545,94 535,61 568,25 524,44 548,61 540,88 650,33 740,85 782,84 

 

Çizelge 4.2.29 : 3B Pasif radar senaryosu III için  X eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 19,39 19,35 19,01 19,97 19,65 19,28 19,54 19,30 19,63 18,75 20,88 20,05 20,02 

750 15,91 16,11 16,49 15,99 16,58 15,84 16,30 16,60 16,70 16,36 17,02 16,60 16,57 

500 12,14 12,38 12,65 12,62 11,95 12,25 12,10 12,33 12,36 12,42 12,54 12,73 12,57 

250 7,64 7,21 7,69 7,51 7,86 7,89 7,46 7,71 7,89 7,87 8,20 8,61 9,25 

100 3,93 4,16 4,17 4,16 4,44 4,25 4,16 4,49 4,27 4,45 4,77 5,89 6,72 

50 2,39 2,21 2,51 2,44 2,45 2,37 2,73 2,57 2,54 2,41 3,90 4,06 4,92 

 

Çizelge 4.2.30 : 3B Pasif radar senaryosu III için  Y eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 31,07 31,22 30,74 31,86 31,68 30,91 31,32 31,18 31,38 30,44 33,13 32,16 32,02 

750 25,63 26,05 26,46 25,83 26,51 25,58 26,30 26,63 26,95 26,56 27,25 26,99 26,74 

500 19,89 20,10 20,51 20,60 19,34 19,90 19,79 19,92 20,19 20,08 20,39 20,51 20,31 

250 12,45 11,83 12,23 12,19 12,85 12,74 12,23 12,43 12,87 12,67 13,29 14,04 14,75 

100 6,25 6,64 6,61 6,69 6,78 6,82 6,83 7,03 6,95 7,18 7,73 9,11 10,30 

50 3,32 3,41 3,72 3,72 3,70 3,77 4,19 4,06 4,12 4,12 5,67 6,27 7,39 



Çizelge 4.2.31 : 3B Pasif radar senaryosu III için  Z eksenindeki hız ortalama RMS hataları. 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 

1000 38,51 37,78 38,37 38,78 39,17 39,30 39,33 39,11 39,96 39,69 39,56 40,97 41,70 

750 38,64 38,91 38,91 39,35 38,51 39,56 39,47 39,20 38,82 39,84 40,84 41,37 42,15 

500 38,64 38,78 38,34 38,65 39,31 39,26 39,60 39,20 39,59 39,94 40,95 41,46 42,50 

250 37,26 37,63 38,36 38,12 38,20 38,33 38,55 38,93 38,69 39,29 40,14 40,15 40,33 

100 32,67 32,26 33,51 33,44 33,95 34,34 34,91 35,39 35,12 35,49 37,59 38,03 37,91 

50 21,84 23,12 23,66 24,97 25,31 25,99 26,67 27,95 28,88 29,33 33,63 35,60 36,91 

 

Üç boyutta hedef takibi başarımının belirlenmesi için yapılan benzetimlerde elde edilen 

sonuçlar, hedef takibinin yüksek doğrulukta gerçekleştirilemediğini göstermiştir. Bu durum 

modellenen çoklu sensör ortamındaki bilgi kaynaklarının arttırılması ile iyileşme gösterse de 

çalışmada tasarlanan 3 senaryo içinde hedef takibi başarımı RMS hata türünden başarısız 

olmuştur. Sonuçlar iki boyutta hedef takibi için yapılan çalışmaların sonuçları ile 

karşılaştırıldığında, takip başarımın düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca radyal hız 

belirsizliğindeki değişimlerin RMS hataların değişimi üzerindeki etkisinin tutarsız olduğu 

sonucu görülmüş ve bu durumun çözülmesi için gelecek dönem içerisinde çalışma 

planlanması kararlaştırılmıştır. 

 

Çoklu sensör pasif radar sisteminin hedef takip başarımı incelemelerinde, 2 boyutlu takip için 

olumlu sonuçlara ulaşılırken, 3 boyutlu takipte hedefin konum ve hız kestirimlerinin yüksek 

belirsizlikte hesaplanabildiğini göstermiştir. Bu durum çoklu sensör pasif radar sisteminin 

ürettiği ölçümlerin ihtiva ettiği bilginin, sensör geometrisine ve hedefin bu geometrideki 

konumuna bağlı olarak nasıl değiştiğinin incelenmesini, böylelikle 2 boyutta ve 3 boyutta 

hedef takibinin yüksek başarım ile gerçekleştirilebilmesi için sınırların belirlenmesine yönelik 

çalışmaların yapılmasını gerektirmiştir. Bu amaç ile gerçekleştirilen çalışmaların teorik 

altyapısı ve benzetimler yapılarak elde edilen ilk sonuçları raporun 4.2.3 bölümünde 

sunulmuştur. 

 

IV.2.3 Çoklu Sensör Pasif Radar Konfigürasyonlarında Bilgi Birleştirme 
 

Birinci dönem çalışmalarında da gösterildiği üzere, tekli pasif alıcı–verici geometrisinde 

yalnızca menzil ve radyal hız bilgilerini kullanarak iki boyutta kaliteli bir hedef takip 

işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum, tekli alıcı–verici 

konfigürasyonunda ölçüm bilgisinin hedefin iki boyutlu kartezyen uzayda lokasyonunun 

belirlenmesi için yetersiz kaldığının düşünülmesine yol açmıştır. Bu bölümde, pasif radar 



ölçümlerinden hedef lokalizasyonu bir parametre kestirim problemi olarak alınarak 

yapılabilecek kestirimin başarım sınırları, dolayısıyla da ölçümün hedef lokasyonu hakkında 

sağlamış olduğu bilgi, çeşitli alıcı–verici pasif radar geometrileri için ortaya konulmuştur.  

 

IV.2.3.1 Materyal ve Yöntem 
 

IV.2.3.1.1 Menzil ve Radyal Hız Ölçümleri ile Hedef Lokalizasyonu 

 L parametresi takip edilmek istenen bir hedefin üç boyutlu kartezyen uzayda sırasıyla x, y ve z 

eksenlerine göre konum ve hız vektörünün bu üç eksene izdüşümleri olan vx, vy ve vz  

bileşenlerinden oluşsun.  Benzer şekilde La ve Lv sırasıyla pasif alıcısı ve vericisinin 

kartezyen uzayda x, y ve z eksenlerine göre konumlarını belirtsin: 

 L = �� 
� P 
P � 
��: (4.2.23) )Y = ��N   PN �N�: (4.2.24) )J = ��
   P
 �
�: (4.2.25) 

Ra ve Rv sırasıyla hedefin pasif alıcı verici ikilisinden uzaklığını, �T N ve �T 
 hedefin sırasıyla 

pasif alıcı ve vericiye göre menzil değişim hızını (radayal hız) göstermesi durumunda pasif 

alıcı verici ikilisinin hedeften yapacağı r menzil ve aT radyal hız gözlemleri Eşitliler 2.26 – 

2.27 a = �N + �
 + wQ (4.2.26) 

aT = �T N�N + �T 
�
 + wQT  (4.2.27) 

�N = ((� − �Y)3 + (P − PY)3 + (� − �Y)3 (4.2.28) 

�
 = ((� − �J)3 + (P − PJ)3 + (� − �J)3 (4.2.29) �T N = (� − �Y)
� + (P − PY)
P + (� − �Y)
� (4.2.30) �T 
 = (� − �J)
� + (P − PJ)
P + (� − �J)
� (4.2.31) 

ile hesaplanır. Bu eşitliklerde wQ ve wQT  ölçüm hatalarını belirtmekte olup, ölçüm hatalarının 

birbirlerinden bağımsız olduğu ve sıfır ortalamalı, sırasıyla I0 ve I0T  standart sapmalarına 

sahip normal dağılımdan geldiği varsayılmıştır ( wQ~G(0, I0)  wQT ~G(0, I0T ) ). 

 

Gözlem hatalarına ait standart sapmalar olan I0 ve I0T  değerlerinin bilinen birer sabit olduğu 

varsayılarak, bir pasif alıcı–verici ikilisinin yapmış olduğu r menzil ve aT radyal hız 



gözlemlerinden L parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisi ile bulunması istenirse, 

Eşitlik 4.2.31 ile belirtilen olabilirlik fonksiyonunun yazılması gerekir. 

 

Λ(a, aT |L, I0, I0T ) = �√3z{| exp ��(�Ys�J�Q)t3{|t � �√3z{|T `��(�(�T ���s�T ����QT)t3{|Tt )  (4.2.31) 

 

Birden fazla alıcı verici ikilisinden ölçüm alınabildiği ve yapılan ölçüm hatalarının 

birbirlerinden bağımsız olduğu varsayıldığında tüm ölçümlerin olabilirlik fonksiyonu Eşitlik 

4.2.32 ile bulunur. 

 Λ(�|L, �{) = ∏ Λ'a&, aT&|L, I0&, I0T &+�&9�       (4.2.32)  

 

Eşitlikte, � ölçümler kümesini ve �{ ölçümler için hata standart sapmaları kümesini belirtir. 

 

Bu durumda en çok olabilirlik kestiricisinin yapacağı hedef durum kestirirmi Eşitlik 4.2.33 ile 

verilir. 

 L� = argmaxj  Λ(a, aT |L, I0, I0T )       (4.2.33)  

 

IV.2.3.1.2 Fisher Enformasyonu ve Cramer Rao Alt Sınırı 

 

Herhangi bir yansız kestiricinin parametre kestiriminde yapacağı hatanın kovaryansı Cramer 

Rao alt sınırı (CRAS) adı verilen bir değerin üzerinde olmak durumundadır. [8]. CRAS, 

Fisher enformasyonu adı verilen, kestirimde kullanılacak tüm gözlemlerin kestirilmek istenen 

parametrenin değeri hakkında verebileceği maksimum bilgiyi ifade eder. Dolayısıyla CRAS, 

tekli veya çoklu pasif radar alıcı–verici ikililerinden alınan ölçümler birleştirilerek hedef 

lokalizasyonu yapılması durumunda, hedefin kartezyen uzaydaki konumu hakkında 

ölçümlerin sağladığı bilginin sınır durumunu gösteren bir ölçü olarak kullanılabilir. Bu bilgi, 

hedef takip algoritmaları tarafından hedef hareket modelleri ile birleştirilerek daha sonra 

izlerin takibinde de kullanılacağından, aynı zamanda hedef takibinde kullanılabilecek 

herhangi bir takip algoritmasının başarımında da etken bir ölçüt olacaktır.   

 

CRAS Fisher enformasyonunun (FE) tersi alınarak bulunur. Fisher enformasyonu ise Eşitlik 

4.2.35 ile verildiği üzere olabilirlik fonksiyonunun logaritmasının negatif ikinci türevinin 



kestirilecek parametrenin herhangi bir değeri için beklenen değeridir.  Çok boyutlu 

problemlerde Fisher enformasyonu Eşitlik 4.2.36’da gösterilen Fisher enformasyon matrisi 

(FEM) ile tutulur. 

 ���� = ����         (4.2.34) 

�� = −�� WtWjt ln (Λ(L))�j9j�       (4.2.35) ��B = −��∇j∇jS ln (Λ(L))�j9j�       (4.2.36) 

 

Bir pasif alıcı verici ikilisi için olabilirlik fonksiyonunun Eşitlik 4.2.37’de belirtilmiştir. 

     

φ = ln'Λ(L)+ = �(�Ys�J�Q)t3{|t − �3{|Tt (�T Y�Y + �T J�J −aT)3 − ln (2�I0I0T )  (4.2.37) 

 

Bu durumda, Fisher enformasyon matrisi Eşitlik 4.3.17’de gösterildiği şekilde olacaktır. 

��B = −� ��
��  �t���t  ⋯ �t������⋮ ⋱ ⋮�t������ ⋯  �t����t  ¡

¡¢       (4.2.38)  

 

Bir pasif radar alıcı verici ikilisinin oluşturduğu FEM matrisinin elemanları Eşitlikler  4.2.39 

– 4.2.59’da tanımlanmıştır. 

−E c�t���t d = �{|t (A�A��Y + A�A��J )3 + �{|Tt (JA�Y + JA�J − (A�A�)�T Y�Yp − (A�A�)�T J�Jp )3  (4.2.39) 

−E c�t��¤t d = �{|t (C�C��Y + C�C��J )3 + �{|Tt (JC�Y + JC�J − (C�C�)�T Y�Yp − (C�C�)�T J�Jp )3  (4.2.40) 

−E c�t��¥t d = �{|t (@�@��Y + @�@��J )3 + �{|Tt (J@�Y + J@�J − (@�@�)�T Y�Yp − (@�@�)�T J�Jp )3  (4.2.41) 

−E� �t��¦�§¦� = �{|Tt (A�A��Y + A�A��J )(JA�Y + JA�J − (A�A�)�T Y�Yp − (A�A�)�T J�Jp )   (4.2.42) 

−E� �t��¦�§¨� = �{|Tt �C�C��Y + C�C��J � �JA�Y + JA�J − (A�A�)�T Y�Yp − (A�A�)�T J�Jp �   (4.2.43) 

−E� �t��¦�§�� = �{|Tt �@�@��Y + @�@��J � �JA�Y + JA�J − (A�A�)�T Y�Yp − (A�A�)�T J�Jp �   (4.2.44) 

−E� �t��¨�§�� = �{|Tt �@�@��Y + @�@��J � �JC�Y + JC�J − (C�C�)�T Y�Yp − (C�C�)�T J�Jp �   (4.2.45) 

−E� �t��¨�§¦� = �{|Tt �A�A��Y + A�A��J � �JC�Y + JC�J − (C�C�)�T Y�Yp − (C�C�)�T J�Jp �   (4.2.46) 



−E� �t��¨�§¨� = �{|Tt �C�C��Y + C�C��J � �JC�Y + JC�J − (C�C�)�T Y�Yp − (C�C�)�T J�Jp �   (4.2.47) 

−E� �t����§¨� = �{|Tt �C�C��Y + C�C��J � �J@�Y + J@�J − (@�@�)�T Y�Yp − (@�@�)�T J�Jp �   (4.2.48) 

−E� �t����§¦� = �{|Tt �A�A��Y + A�A��J � �J@�Y + J@�J − (@�@�)�T Y�Yp − (@�@�)�T J�Jp �   (4.2.49) 

−E� �t����§�� = �{|Tt �@�@��Y + @�@��J � �J@�Y + J@�J − (@�@�)�T Y�Yp − (@�@�)�T J�Jp �   (4.2.50) 

−E © �t��¦�¨ª = �{|t �C�C��Y + C�C��J � �A�A��Y + A�A��J � + �{|Tt (JC�Y + JC�J − (C�C�)�T Y�Yp − (C�C�)�T J�Jp ) �JA�Y +
JA�J − (A�A�)�T Y�Yp − (A�A�)�T J�Jp �        (4.2.51) 

−E c �t��¦��d = �{|t �@�@��Y + @�@��J � �A�A��Y + A�A��J � + �{|Tt (J@�Y + J@�J − (@�@�)�T Y�Yp − (@�@�)�T J�Jp ) �JA�Y + JA�J −
(A�A�)�T Y�Yp − (A�A�)�T J�Jp �         (4.2.52) 

−E © �t��¨��ª = �{|t �@�@��Y + @�@��J � �C�C��Y + C�C��J � + �{|Tt (J@�Y + J@�J − (@�@�)�T Y�Yp − (@�@�)�T J�Jp ) �JC�Y + JC�J −
(C�C�)�T Y�Yp − (C�C�)�T J�Jp �         (4.2.53) 

−E� �t����t� = �{|Tt ((A�A�)�Y + (A�A�)�J )3       (4.2.54) 

−E� �t���¤t� = �{|Tt ((C�C�)�Y + (C�C�)�J )3       (4.2.55) 

−E� �t���¥t� = �{|Tt ((@�@�)�Y + (@�@�)�J )3       (4.2.56) 

−E� �t���¦��¨� = �{|Tt ((A�A�)�Y + (A�A�)�J )((C�C�)�Y + (C�C�)�J )     (4.2.57) 

−E� �t���¦���� = �{|Tt ((A�A�)�Y + (A�A�)�J )((@�@�)�Y + (@�@�)�J )     (4.2.58) 

−E� �t������¨� = �{|Tt ((@�@�)�Y + (@�@�)�J )((C�C�)�Y + (C�C�)�J )     (4.2.59) 

 

Eşitlik 4.2.32’den çoklu pasif radar alıcı vericileri için Fisher enformasyon matrisinin, her bir 

alıcı–verici ikilisinin Eşitlik 4.2.38 ile hesaplanacak enformasyonlarının toplamı olacağı 

görülebilir.  

 

FEM tersi alınarak bulunan CRAS, pasif radar ölçümlerinin birleştirilmesi yolu ile 

yapılabilecek hedef durum kestiriminin minimum kovaryans değerini verir. Bu matrisin 

diyagonal terimleri hedef durum vektörü bileşenlerinin optimal kestiriminde yapılacak hatanın 

varyansına ait bir ölçü belirtebilir (Gerçekte kovaryans matrisinin çapraz terimlerinden ötürü, 



hata elipsoidinin hiper uzayda çarpık bir uzanıma sahip olduğu bilinmekle beraber bu 

çalışmada çapraz terimlerin hata standart sapmaları üzerindeki etkisi ihmal edilmiştir.).  

 

IV.2.3.1.3 Pasif Alıcı Verici Geometrileri  

 �« uzayında sabit iki noktaya eş uzaklıktaki noktalar bir elipsoid tanımlar. Dolayısıyla, bir 

hedefin pasif alıcı verici ikilisine olan toplam uzaklığının bilinmesi kartezyen uzayda noktasal 

bir hedef konum tahmininin yapılmasını mümkün kılmaz. Menzil bilgisinin yanı sıra radyal 

hız bilgisinin de bulunması, hedefin kartezyen hızının bilinmediği sürece hedef konum 

kestirimini yapılabilir kılmaz (Eş menzil elipsoidinin her bir noktası için ölçülen menzil oranı 

değerini sağlayabilecek en az bir hız vektörü bulunabilir). Sezgisel olarak kestirilebilen bu 

durum aynı zamanda tek pasif radar alıcı verici ikilisi için FEM matrisinin tersinin 

alınamadığı görülerek de gözlenebilir. Bundan ötürü, ölçümlerden hedef konum ve hızlarının 

kestirilebilmesi için en az iki alıcı–verici pasif radar ikilisinin yapmış olduğu ölçümlerin 

birleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte gerçekçi sistemlerde hedef tespit olasılığının 

birden küçük olması bir pasif radar sisteminin en az üç alıcı–verici ikilisinden oluşacak 

şekilde tasarlanması gerektiğinin düşünülmesine yol açmaktadır. 

 

Bu çalışmada, bir pasif radar vericisinin ortama yaydığı sinyalleri dinleyen çoklu alıcı 

geometrileri üzerinde durulmuştur. Alıcı ve vericilerin yer konuşlu olduğu ve ilgilenilen alıcı 

verici uzaklıkları için dünyanın eğiminden kaynaklanan yükselti farkının, konumlandırılmak 

istenen hedef menziline kıyasla ihmal edilebileceği varsayılarak düz dünya modeli kullanılmış 

ve tüm alıcı ve vericiler kartezyen (z=0) düzlemine oturtulmuştur. Yatay düzlemde 

incelenecek sensör topolojisinin analiz edilebilirliği açısından pasif radar alıcılarının simetrik 

geometrik şekillerde ortamda konumlandıkları varsayılmıştır. Bu geometrik şekiller, kenar 

uzunlukları eş tutulacak şekilde seçilen eşkenar üçgen, kare ve altıgen geometrilerinden 

oluşmaktadır. Benzetimlerde alıcı geometrisinin ağırlık merkezi aynı zamanda tüm sistemin 

içinde bulunduğu kartezyen uzayın da merkez noktası (0,0,0)  olarak alınmıştır.  

 



   

Üçgen geometrisi Kare geometrisi Altıgen geometrisi 

Şekil 4.2.6 : Pasif radar sistemi için alıcı verici geometrileri 
 

IV.2.3.2 Benzetim Çalışmaları 
 

Fisher enformasyon matrisinin hesaplanması için L, hedefin konum ve hızlarını tutan durum 

vektörü, pasif radar alıcı–verici ikililerinin konumları ile yapılan ölçümlerin hata varyansları 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada hedef konumlandırma ağırlıklı olarak incelenmiş olup hedef 

durumunda hızın sabit ve  x,y eksenlerinde 100 m/sn, z ekseninde ise sıfır olduğu varsayılmış 

ve hedefin kartezyen uzaydaki konumuna bağıl olarak yapılabilecek kestirimlerin CRAS 

değerleri bulunmuştur. Hedef konumu her iki yatay eksen yönünde, alıcı merkezinden ±200 

km uzaklıkta bir ızgara üzerinde değerlendirilmiştir. Hedef yüksekliği 1000, 2000, 3000, 4000 

5000 metre değerleri için ayrı ayrı incelenmiştir. Verici konumu yatay eksende verici menzili 

ve verici açısı (saatin ters yönü) ile belirlenmiştir (düşey konum sıfırdır). Alıcı–verici 

ikilisinin sayısal televizyon yayınlarını fırsatçı yayın olarak kullandığı düşünülmüş yapılacak 

ölçümlerin menzilde 100 metre, radyal hızda ise 1 m/sn standart sapmalı olacak şekilde 

alındığı varsayılmıştır.   

 

Her ne kadar analiz edilecek veri sınırlandırılmaya çalışıldıysa da oluşan yüksek miktarda 

yüksek boyutlu verinin sunulması ve değerlendirilmesi bir problem teşkil etmektedir. Bu 

amaçla, hedef takibinin başarı ile yapılabilmesi için hedef konumunun eksenlerde 300 metre, 

hızda 4 m/sn hata standart sapmasına sahip olacak şekilde ölçümlerden oluşturulabilmesi 

gerektiği varsayılmıştır. Bu öne sürülen değerler nihai hedef olan hedef takip algoritmalarının 

hangi parametreler altında çalışması gerektiğinin bulunması için bir başlangıç analizinde 

kullanılan değerler olup, hedef alıcı verici geometrilerinin hedef konumlandırmasındaki 

etkisinin incelenmesi amacı ile seçilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda analizler hedef takip 

Alıcılar 

Verici 

Alıcılar 

Verici Verici 

Alıcılar 



algoritmaları ile ilişkilendirilecek şekilde gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla CRAS diyagonal 

terimlerinden elde edilen lokalizasyon kestirim standart sapmalarının eksenlerde 300 metre ve 

hızlarda 4m/sn değerlerini aşmadığı bölgeler bu çalışmada hedef takip bölgeleri olarak 

seçilmiştir. Yapılan deneylerde hedef takip bölgesinin düşey eksende yatay eksene kıyasla 

çok daha dar olduğu gözlenmiştir. Bundan ötürü hedef takip bölgesi üç ve iki boyutlu olmak 

üzere iki şekilde incelenmiştir. Üç boyutta ise her eksende de hedef takip şartları aranmış; iki 

boyutta yalnızca yatay eksenler için takip şartlarının yerine getirilmesi yeterli kabul edilmiştir.    

  

IV.2.3.2.1 Altıgen Geometri 

 

IV.2.3.2.1.1 Verici Konumunun Etkisi 
 

Şekil 4.2.6 ‘da gösterilen altıgen geometrisinde radarlar birbirlerinden 30 km uzaklıkta 

konumlandırılarak 5000 metre irtifadaki bir hedefin konum kestirimine ait durum 

incelenmiştir. Bu bölümde, vericinin 45 derece kerterizde olduğu varsayılarak 75, 50, 25 ve 

15 km menzil değerleri için deneyler yapılmıştır Elde edilen sonuçlar Çizelge 4.2.32’de 

verilmektedir. Çizelge 4.2.32’de görüldüğü üzere takip bölgesi alanının verici uzaklığından 

önemli miktarda etkilendiği gözlenmektedir. Verici sensör grubuna yaklaştıkça üç boyutlu 

hedef takip bölgesi alanı önce artış daha sonra az da olsa azalış göstermiştir. Hedef takip 

bölgesi alan artışı verici alıcı ağının dışındaki bir bölgeden alıcı ağına yaklaşırken 

gerçekleşmiş; verici alıcı ağının iç bölgesinden ulaştıktan sonra merkeze yaklaştıkça hedef 

takip bölgesi alanı azalmaya başlamıştır. Đki boyutlu durumda ise vericinin merkeze 

yaklaşması hedef takip bölgesi alanını monoton bir şekilde arttırıcı etkide bulunmuştur.  

 

Bir sonraki adımda verici menzili 75 km ile sabitlenerek kerteriz açıları 45, 60, 90 ve 135 

olacak şekilde deneyler yapılmıştır. Simetrik alıcı geometrisinden ötürü verici açısının 

değişmesinin sadece takip bölgesi alanını vericinin dönüş yönünde çevirdiği gözlenmiştir. 

Takip bölgesi alan değişimi ile ilgili sonuçlar Çizelge 4.2.33’te verilmiştir. Çizelge 4.2.33’te 

verilen alan değişimlerinde önemli miktarda bir farklılık yoktur. Verici açısının 45 derece 

olması durumunda üç ve iki boyutlu takip bölgeleri Şekiller 4.2.7 ve 4.2.8’de 

gösterilmektedir. Benzer şekilde Şekiller 4.2.9 ve 4.2.10 verici açısının 90 derece olduğu 

durumu gösterir. Şekillerde verici açısının takip bölgesini döndürmek dışında bir etkiye neden 

olmadığı gözlenmektedir. Aynı zamanda şekillerde takip bölgesinin özellikle alıcı ağı 



çevresinde yayılım gösterdiği gözlenmiştir. Özellikle üç boyutlu takipte alıcı ağı iç bölgesinde 

hedef takibinin başarımının yüksek olacağı öngörülebilir.  

 
Şekil 4.2.7 : Pasif  radar sistemi için üç boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 45 derece olduğu durum. 
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Şekil 4.2.8 : Pasif  radar sistemi için iki boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 
eksen x). Verici açısının 45 derece olduğu durum. 

 
Şekil 4.2.9 : Pasif  radar sistemi için üç boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 90 derece olduğu durum. 
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Şekil 4.2.10 : Pasif  radar sistemi için iki boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 
eksen x). Verici açısının 90 derece olduğu durum. 

 

IV.2.3.2.1.2 Alıcı Konumlarının Etkisi 
 

Şekil 4.2.6 ‘da gösterilen altıgen geometrisinde alıcı konumları altıgenin kenar uzunluğu ile 

belirlenir. Bu bölümde yapılan deneylerde altıgen geometrisi için kenar uzunluğu sırasıyla 30, 

20, 10 ve 5 km alınarak, alıcıların birbirlerine yakınlığının hedef takip bölgesi alanı üzerinde 

etkisi incelenmiştir. Alıcıların yaklaşmaları durumunda hedef takip bölgesi alanının azaldığı 

gözlenmiştir. Bu durum beklentilere uygundur. Tüm alıcıların tek noktada toplandığı bir limit 

durumda herhangi bir konum kestiriminin yapılamadığı ve Fisher enformasyon matrisinin 

tersinin alınamadığı Bölüm 4.2.3.1.3’te belirtilmiştir. Dolayısıyla alıcı açıklığı arttıkça hedef 

takip bölgesinin büyümesi beklenmektedir. Çizelge 4.2.34’te hedef takip bölgesinin alan 

değişimi gösterilmektedir.  

 

IV.2.3.2.1.3 Hedef Đrtifasının Etkisi 
 

Bu bölümde yapılan deneylerde hedef irtifası sırasıyla 4000, 3000,2000 ve 1000 metre 

alınarak hedef takip alanının büyüklük değişimi incelenmiştir. Đlgili üç ve iki boyutlu hedef 

takip bölgesi değerleri Çizelge 4.2.35’te verilmektedir. Üç boyutlu hedef takip bölgesinin 

hedef irtifasına son derece bağlı olduğu görülmüştür. Üç boyutlu hedef takip bölgesinin hedef 

irtifası arttıkça arttığı, dolayısıyla da üç boyutlu hedef takibinin daha ziyade yüksekteki 

hedefler için mümkün olduğu görülmüştür. Bu durum tüm alıcı ve vericilerin eş düzlemde 

olmasından ileri gelmektedir. Yükseklik kestiriminin yapılabilmesi için alıcı, verici ve hedef 

arasında yükselti farklılıklarının olması gerekir. Alıcı verici grubu eş düzlemde olduğundan, 

yalnızca menzil ve menzil oranı bilgisine dayanan bir konumlandırmanın başarılı olması için 

hedefin yüksekte bulunması gerekir. Đki boyutlu hedef takip bölgesi alanında ise benzer 

şekilde ciddi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bu durum da beklentilere dahildir. Đki boyutta hem 

alıcı verici hem de hedef arasında anlamlı miktarda konum farklılıkları mevcuttur.  

 

 

 

 

 



IV.2.3.2.2 Kare Geometrisi 

 

IV.2.3.2.2.1 Verici Konumunun Etkisi 
 

Şekil 4.2.6 ‘da gösterilen kare geometrisinde altıgen geometrisiyle benzer şekilde radarlar 

birbirlerinden 30 km uzaklıkta konumlandırılarak 5000 metre irtifadaki bir hedefin konum 

kestirimine ait durum incelenmiştir. Bu bölümde, vericinin 45 derece kerterizde olduğu 

varsayılarak 75, 50 25 ve 15 km menzil değerleri için deneyler yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.2.36’da verilmektedir. Çizelge 4.2.36’da, aynı durumun altıgen geometrisi 

için incelendiği Çizelge 4.2.32 ile benzer sonuçlar görülmektedir. Takip bölgesi alanı altıgen 

geometrisiyle aynı şekilde verici sensör grubuna yaklaştıkça önce artış sonraysa azalış 

göstermiştir. Aynı zamanda alıcı sayısının azalmasının, azalması altıgen geometrisine kıyasla 

hedef takip alanının daralmasına neden olduğu da gözlenmektedir. Hedeften alınan ölçümlerin 

sayısının azalması bu duruma neden olmuştur. Yapılan hedef kestirimlerinin kalitesinin de 

altıgen geometrisine kıyasla azalacağı (CRAS değerlerini yükseleceği) beklenebilir.  

 

Bir sonraki adımda verici menzili 75 km ile sabitlenerek kerteriz açıları 45 60 90 ve 135 

olacak şekilde deneyler yapılmıştır. Simetrik alıcı geometrisinden ötürü verici açısının 

değişmesinin sadece takip bölgesi alanını vericinin dönüş yönünde çevirdiği altıgen 

geometrisi ile eş şekilde gözlenmiştir. Kare geometrisinin takip bölgesi alan değişimi ile ilgili 

sonuçları Çizelge 4.2.37’da tabule edilmiştir. Çizelgede altıgen geometrisine kıyasla takip 

bölgesi alan değişimi harici herhangi bir farklılık gözlenmemektedir. Şekiller 4.2.11 ve 

4.2.12’de verici açısının 45; Şekiller 4.2.13 ve 4.2.14’de ise verici açısının 90 derece olduğu 

durum gösterilmiştir. Şekillerde altıgen geometrisine kıyasla takip bölgesinin alanının 

düşmesi gözlenmektedir. 



 
Şekil 4.2.11 : Pasif  radar sistemi için üç boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 45 derece olduğu durum. 

 
Şekil 4.2.12 : Pasif  radar sistemi için iki boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 45 derece olduğu durum. 

3 boyutlu konum ve hiz kestirimine ait heef takip bolgesi (kirmizi)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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2 boyutlu konum ve hiz kestirimine ait heef takip bolgesi (kirmizi)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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200

300

400

500

600

700
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Şekil 4.2.13 : Pasif  radar sistemi için üç boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 90 derece olduğu durum. 

 
Şekil 4.2.14 Pasif  radar sistemi için iki boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 90 derece olduğu durum. 

3 boyutlu konum ve hiz kestirimine ait heef takip bolgesi (kirmizi)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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2 boyutlu konum ve hiz kestirimine ait heef takip bolgesi (kirmizi)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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IV.2.3.2.2.2 Alıcı Konumlarının Etkisi 
 

Şekil 4.2.6 ‘da gösterilen kare geometrisinde alıcı konumları karenin kenar uzunluğu ile 

belirlenir. Bu bölümde, kare kenar uzunluğu 30, 20, 10 ve 5 km değerlerinde alınarak, 

alıcıların birbirlerine yakınlığının hedef kestirimi üzerinde etkisi incelenmiştir. Altıgen 

geometrisi ile benzer şekilde alıcıların birbirlerinden uzaklaştıkları durumda kestirim 

başarımının arttığı gözlenmiştir. Sonuçlar Çizelge 4.2.38’de verilmiştir. 

 

IV.2.3.2.2.3 Hedef Đrtifasının Etkisi 
 

Bu bölümde yapılan deneylerde hedef irtifası sırasıyla 4000, 3000,2000 ve 1000 metre  

alınarak hedef takip alanının büyüklük değişimi incelenmiştir. Đlgili üç ve iki boyutlu hedef 

takip bölgesi değerleri Çizelge 4.2.39’da verilmektedir. Üç boyutlu hedef takip bölgesinin 

altıgen geometrisiyle eş şekilde hedef irtifasına son derece bağlı olduğu görülmüştür. Üç 

boyutlu hedef takip bölgesinin hedef irtifası arttıkça arttığı, dolayısıyla da üç boyutlu hedef 

takibinin daha ziyade yüksekteki hedefler için mümkün olduğu görülmüştür. Đki boyutlu hedef 

takip bölgesi alanında ise yine altıgen geometri ile benzer şekilde ciddi bir ilişkiye 

rastlanmamıştır.  

 

IV.2.3.2.3 Üçgen Geometrisi 

 

IV.2.3.2.3.1 Verici Konumunun Etkisi 
 

Şekil 4.2.6 ‘da gösterilen üçgen geometrisinde altıgen ve kare geometrileriyle benzer şekilde 

radarlar birbirlerinden 30 km uzaklıkta konumlandırılarak 5000 metre irtifadaki bir hedefin 

konum kestirimine ait durum incelenmiştir. Bu bölümde, vericinin 45 derece kerterizde 

olduğu varsayılarak 75, 50, 25 ve 15 km menzil değerleri için deneyler yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar Çizelge 4.2.40’da verilmektedir. Çizelge 4.2.40’da, kare ve altıgen geometrisi 

ile benzer sonuçlar gözlenmiştir. Bu yapıda birleştirilen ölçüm sayısı en az oluğundan dolayı 

hem takip bölgesi alanı hem de yapılacak kestirimlerin kalitesi en düşük olacaktır.  

 

Verici açısının değişimi de benzer şekilde üçgen geometrisi için altıgen ve kare 

geometrileriyle benzer şekilde gözlenmiştir. Hedef takip bölgesi alan değişimleri Çizelge 

4.2.11’de verilmektedir. Şekiller 4.2.15 ve 4.2.16’da verici açısının 45; Şekiller 4.2.17 ve 

4.2.18’de ise verici açısının 90 derece olduğu durum gösterilmiştir.  



 
Şekil 4.2.15 : Pasif  radar sistemi için üç boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 45 derece olduğu durum. 

 
Şekil 4.2.16: Pasif  radar sistemi için iki boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 45 derece olduğu durum. 

3 boyutlu konum ve hiz kestirimine ait heef takip bolgesi (kirmizi)
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2 boyutlu konum ve hiz kestirimine ait heef takip bolgesi (kirmizi)
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Şekil 4.2.17 :  Pasif  radar sistemi için üç boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 90 derece olduğu durum. 

 
Şekil 4.2.18 : Pasif  radar sistemi için iki boyutlu hedef takip bölgesi (yatay eksen y, düşey 

eksen x). Verici açısının 90 derece olduğu durum. 
 

3 boyutlu konum ve hiz kestirimine ait heef takip bolgesi (kirmizi)
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2 boyutlu konum ve hiz kestirimine ait heef takip bolgesi (kirmizi)
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IV.2.3.2.3.2 Alıcı Konumunun Etkisi 
 

Şekil 4.2.6 ‘da gösterilen üçgen geometrisinde alıcı konumları eşkenar üçgenin kenar 

uzunluğu ile belirlenir. Bu bölümde, kare kenar uzunluğu 30, 20, 10 ve 5 km değerlerinde 

alınarak, alıcıların birbirlerine yakınlığının hedef kestirimi üzerinde etkisi incelenmiştir. 

Altıgen ve kare geometrileri ile benzer şekilde alıcıların birbirlerinden uzaklaştıkları durumda 

kestirim başarımının arttığı gözlenmiştir. Sonuçlar Çizelge 4.2.42’de verilmiştir. 

 

IV.2.3.2.3.3 Hedef Đrtifasının Etkisi 
 

Bu bölümde yapılan deneylerde hedef irtifası sırasıyla 4000, 3000,2000 ve 1000 metre 

alınarak hedef takip alanının büyüklük değişimi incelenmiştir. Đlgili üç ve iki boyutlu hedef 

takip bölgesi değerleri Çizelge 4.2.43’te verilmektedir. Üç boyutlu hedef takip bölgesinin 

altıgen ve kare geometrileriyle eş şekilde hedef irtifasına son derece bağlı olduğu 

görülmüştür. Üç boyutlu hedef takip bölgesinin hedef irtifası arttıkça arttığı gözlenmiştir. Đki 

boyutlu hedef takip bölgesi alanında ise yine altıgen ve kare geometrileriyle ile benzer şekilde 

ciddi bir ilişkiye rastlanmamıştır.  



Çizelge 4.2.32 : Altıgen geometride verici açısının etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/3   pi/2   3pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Altıgen   Altıgen   Altıgen   Altıgen   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil 

  
 

  
 

  
 

  
 

 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
900.60 �Z3 30.01 km 

919.20 �Z3 30.32 km 
872.40 �Z3 29.54 km 

900.60 �Z3 30.01 km 

2 boyutlu (xy) 
13579.20 �Z3 116.53 km 

13950.7 �Z3 118.11 km 
14095.2 �Z3 118.72 km 

13579.2 �Z3 116.53 km 
 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.33 : Altıgen geometride verici menzilinin etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   50 km   25 km   15 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Altıgen   Altıgen   Altıgen   Altıgen   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil 

  
 

  
 

  
 

  
 

 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
900.60 �Z3 30.01 km 

1094.92 �Z3 33.09 km 
1041.72 �Z3 32.28 km 

1032.76 �Z3 32.14 km 

2 boyutlu (xy) 
13579.2 �Z3 116.53 km 

16802.8 �Z3 129.63 km 
18251.92 �Z3 135.10 km 

18716.2 �Z3 136.81 km 
 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.34 : Altıgen geometride alıcı sensör açıklığının etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Altıgen   Altıgen    Altıgen   Altıgen   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   20 km   10 km   5 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil         
 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
900.60 �Z3 30.01 km 

567.88 �Z3 23.83 km 
213.68 �Z3 14.62 km 

80.92 �Z3 9.00 km 

2 boyutlu (xy) 
13579.2 �Z3 116.53 km 

5372.12 �Z3 73.29 km 
1226.8 �Z3 35.03 km 

292.76 �Z3 17.11 km 
 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.35 : Altıgen geometride hedef irtifasının etkisi. 
4000 metre irtifadaki hedef 
için 

    
3000 metre irtifadaki 
hedef için 

2000 metre irtifadaki 
hedef için 

1000 metre irtifadaki 
hedef için 

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Altıgen   Altıgen   Altıgen   Altıgen   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil         
 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
492.28 �Z3 22.19 km 

230.52 �Z3 15.18 km 
92.80 �Z3 9.63 km 

22.44 �Z3 4.74 km 

2 boyutlu (xy) 
13578.8 �Z3 116.53 km 

13578.1 �Z3 116.53 km 
13578.2 �Z3 116.53 km 

13577.40 �Z3 116.52 km 
 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.36 : Kare geometride verici açısının etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/3   pi/2   3pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Kare   Kare   Kare   Kare   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil 

  
 

  
 

  
 

  
 

 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
376.80 �Z3 19.41 km 

366.96 �Z3 19.16 km 
350.00 �Z3 18.71 km 

376.80 �Z3 19.41 km 

2 boyutlu (xy) 
3982.96 �Z3 63.11 km 

4008.04 �Z3 63.31 km 
4161.20 �Z3 64.51 km 

3982.96 �Z3 63.11 km 
 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.37 : Kare geometride verici menzilinin etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   50 km   25 km   15 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Kare   Kare   Kare   Kare   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil 

  
 

  
 

  
 

  
 

 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
376.80 �Z3 19.41 km 

474.04 �Z3 21.77 km 
505.52 �Z3 22.48 km 

494.56 �Z3 22.24 km 

2 boyutlu (xy) 
3982.96 �Z3 63.11 km 

4363.32 �Z3 66.06 km 
5765.44 �Z3 75.93 km 

6079.92 �Z3 77.97 km 
 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.38 : Kare geometride alıcı sensör açıklığının etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Kare   Kare   Kare   Kare   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   20 km   10 km   5 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil         
 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
376.80 �Z3 19.41 km 

265.32 �Z3 16.29 km 
103.08 �Z3 10.15 km 

34.56 �Z3 5.88 km 

2 boyutlu (xy) 
3982.96 �Z3 63.11 km 

1679.68 �Z3 40.98 km 
398.40 �Z3 19.96 km 

91.16 �Z3 9.55 km 
 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.39 : Kare geometride hedef irtifasının etkisi. 
4000 metre irtifadaki hedef 
için 

    
3000 metre irtifadaki 
hedef için 

2000 metre irtifadaki 
hedef için 

1000 metre irtifadaki 
hedef için 

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Kare   Kare   Kare   Kare   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil         
 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
190.68 �Z3 13.81 km 

100.28 �Z3 10.01 km 
45.44 �Z3 6.74 km 

11.28 �Z3 3.36 km 

2 boyutlu (xy) 
3983.00 �Z3 63.11 km 

3985.96 �Z3 63.13 km 
3991.08 �Z3 63.17 km 

3993.40 �Z3 63.19 km 
 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.40 : Üçgen geometride verici açısının etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/3   pi/2   3pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Üçgen   Üçgen   Üçgen   Üçgen   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil 

  
 

  
 

  
 

  
 

 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
169.88 �Z3 

13.03 km 
152.80 �Z3 

12.36 km 
131.04 �Z3 

11.45 km 
169.88 �Z3 

13.03 km 

2 boyutlu (xy) 
1552.32 �Z3 

39.40 km 
1575.96 �Z3 

39.70 km 
1654.32 �Z3 

40.67 km 
1552.32 �Z3 

39.40 km 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.41 : Üçgen geometride verici menzilinin etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   50 km   25 km   15 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Üçgen   Üçgen   Üçgen   Üçgen   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil 

  
 

  
 

  
 

  
 

 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
169.88 �Z3 

13.03 km 
219.40 �Z3 

14.81 km 
285.56 �Z3 

16.90 km 
284.36 �Z3 

16.86 km 

2 boyutlu (xy) 
1552.32 �Z3 

39.40 km 
1632.84 �Z3 

40.41 km 
2058.28 �Z3 

45.37 km 
2316.28 �Z3 

48.13 km 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.42 : Üçgen geometride alıcı sensör açıklığının etkisi. 
5000 metre irtifadaki hedef 
için 

                

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Üçgen   Üçgen    Üçgen   Üçgen   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   20 km   10 km   5 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil         
 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
169.88 �Z3 

13.03 km 
140.80 �Z3 

11.87 km 
57.64 �Z3 

7.59 km 
16.56 �Z3 

4.07 km 

2 boyutlu (xy) 
1552.32 �Z3 

39.40 km 
671.04 �Z3 

25.90 km 
160.16 �Z3 

12.66 km 
33.16 �Z3 

5.76 km 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 4.2.43 : Üçgen geometride hedef irtifasının etkisi. 
4000 metre irtifadaki hedef 
için 

    
3000 metre irtifadaki 
hedef için 

2000 metre irtifadaki 
hedef için 

1000 metre irtifadaki 
hedef için 

Verici  75 km   75 km   75 km   75 km   
Verici kerteriz açısı (Saatin 
ters yönü) 

pi/4   pi/4   pi/4   pi/4   

Verici yükseltisi 0 m   0 m   0 m   0 m   
                  
Alıcı topolojisi  Üçgen   Üçgen   Üçgen   Üçgen   
Alıcı sensör açıklığı 30 km   30 km   30 km   30 km   
Ölçüm hatası standart 
sapmaları 

                

Menzil 100 m   100 m   100 m   100 m   
Menzil oranı 1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   1 m/sn   
CRLB diyagonal terimler 
300m menzil         
 4 m/sn hız kestirim standart 
sapma bölgesi  

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

  
Alanın 
karekökü 

3 boyutlu (xyz) 
96.00 �Z3 

9.80 km 
51.08 �Z3 

7.15 km 
22.04 �Z3 

4.69 km 5.56 km 2.36 �Z3 

2 boyutlu (xy) 
1553.84 �Z3 

39.42 km 
1554.60 �Z3 

39.43 km 
1555.3 �Z3 

39.44 km 
1555.48 
km 

39.44 �Z3 



IV.2.3.2.4 Sonuçlar 

 

Bu bölümde yapılan çalışmaların sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

 

• Vericinin pasif radar alıcılarına yaklaşması takip bölgesi alanını iki boyutlu durum için 

arttırıcı etkiye sahiptir. Üç boyutlu durumda ise alan artışı verici alıcı ağının iç 

bölgesine ulaşana kadar gerçekleşmiştir.   

• Alıcıların birbirlerinden uzaklığının hedef takip bölgesinin alanını yüksek derecede 

etkilediği gözlenmiştir. Alıcıların birbirlerine çok yakın olmamaları önemlidir.  

• Kullanılan alıcı sayısının artması hem konumlandırma başarısını hem de hedef takip 

bölgesi alanını arttırıcı yönde etki yaptığı görülmüştür. Bununla birlikte çok sayıda 

alıcının ölçümlerinin birleştirilmesinde çözülmesi gereken atama problemi zor bir 

kombinatoryal optimizasyon problemi olup bu problem kullanılabilecek alıcı sayısı 

miktarını sınırlayıcı etkide bulunacaktır.   

• Đrtifa kestiriminin başarıyla yapılabilmesi hedef irtifasına bağlıdır. Hedef irtifası 

düştükçe yükseklik kestiriminin anlamlı şekilde yapıldığı bölgenin alanı daralmakta, 

irtifa kestirim varyansı artmaktadır. Đki boyutlu radar operasyonunda hedef irtifasının 

konumlandırma başarımına etkisi minimaldir. 



 

IV.3 Üçüncü Dönem Çalışmaları  
 

IV.3.1 Pasif Radar Ağında Bilgi Analizi 
 

IV.3.1.1 Materyal ve Yöntem 
 

Projenin bu dönem çalışmalarında, geçen dönemde yapılan bilgi analizi çalışmaları 

genişletilerek, tek verici çoklu alıcı pasif radar senaryolarında bilginin değişimi ve 3 boyutlu 

hedef takip bölgelerinin analizi yapılmıştır. Çalışmalarda, pasif radar ağından elde edilecek 

bilginin değişimi vericinin iki temel konumu için, alıcı sayısı ve bu sayıya bağlı alıcı 

geometrisinin değiştirilmesi ile incelemiştir. Yapılan çalışmalar ile 3 boyutlu hedef takibi için 

önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Geçen dönem yapılan çalışmalar baz alınarak bilgi analizi Fisher Enformasyonu türünden, 

XY düzleminde her iki eksende de 400m ayrıklığa sahip bir ızgara üzerinde ve sabit irtifada 

hareket eden bir hedef için gerçekleştirilmi ştir. Izgara büyüklüğü X ve Y eksenlerinde           

(-200km,200km) olarak belirlenmiş ve hedefin 5000m sabit irtifada hareket ettiği 

varsayılmıştır. Şekil 4.3.1’de XY düzleminde oluşturulan ızgaranın bir kesiti verilmiştir. 

Hedefin ızgara üzerindeki her bir konumunda pasif radar ağı tarafından gözlenebildiği ve 

hedeften menzil ve menzil hızı ölçümleri yapılabildiği varsayılmıştır. Pasif radar ağında 

bulunan her bir alıcı-verici çiftinin birbirinden bağımsız olarak hedeften ölçüm aldığı ve 

ölçümlerin toplamsal sıfır ortalamalı Gaussian gürültü ile bozulduğu varsayılmıştır. 

Çalışmalarda, ölçüm gürültülerinin standart sapmaları menzil için 10000 m menzil hızı için 

ise 1 m/sn olarak seçilmiş ve ölçüm gürültülerinin kendi aralarında ve sensörler arasında 

bağımsız olduğu varsayılmıştır.  



 

X Ekseni
Y

 E
k
s
e
n

i
400m

4
0
0

m

 
Şekil 4.3.1 : XY düzleminde oluşturulan ızgara modeli. 

 

Sabit irtifada ve XY düzleminde tanımlanan ızgara üzerinde hareket eden hedeften ölçüm 

toplayan pasif radar ağ yapısı vericinin konumuna bağlı olarak iki temel konfigürasyonda 

modellenmiştir. Birinci konfigürasyonda verici, XY düzleminde (0,0) konumuna ve  0 m 

yüksekliğe (Z = 0 m) yerleştirilmi ştir. Đkinci konfigürasyonda ise verici XY düzleminde 75 km 

menzile ve 45° yanca açısına ve 0 m yüksekliğe yerleştirilmi ştir. Her iki konfigürasyon içinde 

alıcılar, XY düzlemi merkezi etrafında 30 km yarıçaplı çember üzerine eşit açısal aralıklar ile 

yerleştirilip, alıcı sayısı 3 ile 72 arasında değiştirilerek pasif radar ağından elde edilen bilginin 

değişimi incelenmiştir. Ayrıca, alcıların yerleştirildi ği çemberin yarıçapı da değiştirilerek bilgi 

değişimi üzerinde incelemeler gerçekleştirilmi ştir. Çalışmalarda bilginin değişimini ölçmek 

için bir önceki dönemde olduğu gibi Fisher enformasyonunun tersinin karekökü olarak 

tanımlanan belirsizlik ölçüsünden faydalanılmıştır. Bu ölçünün yanı sıra Toplam Pozisyon 

Belirsizliği (TPB), Toplam Hız Belirsizliği (THB) ve Normalize Kapsama Alanı (NKA) 

ölçüleri de tanımlanmıştır. Eşitlikler 4.3.1 – 4.3.6’da bu ölçülerin matematiksel tanımları 

verilmiştir. Eşitliklerde FIMk k andaki Fisher enformasyon matrisini, Pk pozisyon 

belirsizlikleri toplamını, Vk hız belirsizlikleri toplamını ve rc alıcıların oluşturduğu çemberin 

yarıçapını göstermektedir. Analizlerde pozisyon belisizliğinin 300 m ve hız belisizliğinin 

3 m/sn’den küçük olduğu hedef pozisyonları hesaplamalar için kullanılmıştır. 

 

1( ) k k k k k k
k k xx xx yy yy zz zzU diag FIM −  = = Σ Σ Σ Σ Σ Σ
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k k k
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IV.3.1.2 Benzetim Çalışmaları ve Sonuçlar  
 

Vericinin merkezde olduğu durum için yapılan benzetim çalışmalarında, TPB ve THB’nin 

alıcı sayısındaki artışa bağlı olarak üstel olarak azaldığı sonucuna ulaşılmış ve Şekiller 4.3.2 

ve 4.3.3’te bu durum için elde edilen TPB ve THB değişimi verilmiştir. Şekiller 4.3.2 ve 

4.3.3’te alıcıların oluşturduğu çemberin yarıçapının 30-50-75 km olması durumları için TPB 

ve THB’nin değişimi gösterilmiştir. Pozisyon ve hız hatalarının verici sayısındaki artış ile 

azalması, alıcı-verici çifti sayısının artışı ile hedeften alınan bilginin artmasının doğal bir 

sonucudur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, alıcı sayısının 3-10 arasında 

değiştiği bölümde, hatanın çok hızlı azaldığı, ancak 10’dan daha fazla alıcının varlığında ise 

hatadaki iyileşme hızının azaldığıdır. Bu sonuç, Şekil 4.3.4’te verilen NKA grafiği ile de 

desteklenmiştir. NKA grafiğinde 10 alıcıya kadar hızlı bir artış görülürken, 10 alıcı sonrasında 

NKA’daki büyüme hızının azaldığı görülmektedir. Bu sonuçlar alıcıların oluşturduğu 

çemberin içersinde kalan bölgenin %100 kapsanması için gerekli alıcı sayısının 30 km yarıçap 

için 6, 50 km yarıçap için 8 ve 75 km yarıçap için 15 olduğunu göstermiştir. 

 

TPB, THB ve NKA analizleri pasif radar ağında kullanılan alıcı-verici çifti sayısının, hedeften 

toplanan bilgini miktarı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak gerçek 

yaşam uygulamalarında, alcı-verici çifti sayısının çok arttırmak sensörler arası bilgi paylaşımı 

sırasında oluşacak haberleşme yükünün ve hedef takibi sırasında ölçümlerin hedefler ile 

eşleştirilmesi için yapılacak işlem miktarının çok artmasına sebep olacak ve bu süreçlerin 

gerçek zamanlı yapılmasını olanaksız kılacaktır. Dolayısı ile gerçeklenebilir bir sistemin 

kabul edilebilir sayıda alcı-verici çiftine sahip olması gerekmektedir. Simülasyon çalışmaları 

sonuçları, ilgilenilen bölgenin %100 kapsanması ve bu kapsama için kullanılacak alıcı-verici 

çifti sayısının en az olması durumu için uygun konfigürasyonun 30 km yarıçaplı çember 



 

etrafına 6 alıcı yerleştirilmesi olduğunu göstermiştir. Altı alıcının kullanılması durumu için, 

alıcı çemberi yarıçapı 10-100 km arasında 5 km’lik adımlar ile değiştirilerek simülasyonlar 

yapılmış ve NKA’daki değişim Şekil 4.3.5’te verilmiştir. Şekil 4.3.5’te NKA’nın 1’den büyük 

olduğu bölüm 10-37 km arasında olarak görülmektedir. Bunun anlamı, alıcı çemberinin 

yarıçapı bu aralıkta iken, ilgilenilen bölgenin tamamen kapsanıyor olmasıdır. Ancak 37 km’in 

ötesinde kapsanan alanın %100’ün altına düştüğü ve 100 km’de %20 seviyesinde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Alıcı çemberin yarıçapı 30 km ve çember üzerindeki alıcı sayısı 6 olduğu durum için NKA 

değeri 1,25 olarak elde edilmiştir. Bu değer çember içinde kalan alanın tamamen 

kapsanabildiğini göstermiş ve kapsanan bölgenin resmi Şekil 4.3.6’da verilmiştir. Şekil 

4.3.6’da gösterilen bölge, pozisyon ve hız hatalarının en büyük değerlerinin sırasıyla 300 m ve 

3 m/sn olduğu hedef takip bölgesi olarak düşünülebilir. Bir başka deyişle, bu bölge içerisinde 

hedef takibi yapılmak istediğinde hedef manevrası ve hedefin kendi süreç gürültüsünden 

bağımsız olarak hedef takip hatasının maksimum değeri pozisyon için 300 m ve hız için 

3 m/sn olarak elde edilecektir. 

 
Şekil 4.3.2 : Toplam pozisyon belirsizliğinin alıcı sayısına göre değişimi. 
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Şekil 4.3.3 : Toplam hız belirsizliğinin alıcı sayısına göre değişimi. 

 
Şekil 4.3.4 : Normalize kapsama alanının alıcı sayısına göre değişimi. 
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Şekil 4.3.5 : Normalize kapsama alanının artan alıcı çemberi yarıçapına göre değişimi. 

 
Şekil 4.3.6 : Vericinin merkezde, 6 alıcının 30 km yarıçaplı çember üzerinde olduğu durum 
için  hedef takip bölgesi.(‘*’ alıcıları, merkezdeki yıldız vericiyi göstermektedir.) 
 

Merkezde verici ve 30 km yarıçaplı çember üzerinde 6 alıcının bulunduğu bu konfigürasyon 

için daha detaylı analizler yapılmış ve her bir eksende belirsizliğin değişimi ayrı ayrı 
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incelenmiştir. Şekiller 4.3.7 – 4.3.9’da sırasıyla X, Y ve Z eksenlerindeki pozisyon 

belirsizliğinin değişimi verilmiştir. Yapılan analizlerde X ve Y eksenlerindeki pozisyon 

belirsizliklerinin 30 - 80 m arasında değiştiği gözlenirken Z ekseninde belirsizliğin 30 - 300 m 

arasında değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Z eksenindeki belirsizliğin Şekil 4.3.6’da 

verilen hedef takip bölgesinin büyüklüğünü belirleyen ana unsur olduğunu göstermiştir. 

 

Pasif radar ağında hedeften alınan bilginin değişiminin incelenmesi çalışmalarına, verici 

konumunun alıcı çemberin dışında olduğu ikinci konfigürasyon için yapılan benzetimler ile 

devam edilmiştir. Đkinci konfigürasyon için çalışmalarda, vericinin merkezde olduğu durum 

için çalışmaların sonuçlarından faydalanılarak, 6 alıcılı durumun analizi ile başlanmıştır. 

Alıcıların 30 km yarıçaplı çember üzerinde eşit açısal aralıklar ile yerleştirildi ği ve vericinin 

75 km menzil ve 45° yanca açısında bulunduğu durum için hedef takibinin pozisyonda 300 m 

ve hızda 3 m/sn hatanın altında yapılabileceği bölge hesaplanmış ve Şekil 4.3.10’da 

verilmiştir.  

 
Şekil 4.3.7 : X eksenindeki pozisyon belirsizliğinin değişimi. 
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Şekil 4.3.8 : Y eksenindeki pozisyon belirsizliğinin değişimi. 

 
Şekil 4.3.9 : Z eksenindeki pozisyon belirsizliğinin değişimi. 
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Şekil 4.3.10’da da açıkça görüldüğü gibi 6 alıcı ile, alıcıların oluşturduğu çemberin içerisinde 

kalan bölgenin tamamen kapsanması mümkün olmamıştır. Kapsanamayan bölgenin de 

kapsanmasının sağlamak için bir çözüm yolu 75 km menzil ve 225° yanca açısına ikinci bir 

verici yerleştirmektedir. Ancak radar sisteminin pasif sistem olması ve vericilerin kontrolünün 

radar tasarım ekibinin elinde olmaması böyle bir çözümü olanaklı kılmamaktadır. Ayrıca 2. 

bir vericinin kullanılabilir olması toplam alıcı verici çifti sayısını 2 katına çıkaracak, iletişim 

ve veri işleme yüklerinin artmasına sebep olacaktır. Bu problemi çözmek için, sistemde 

kullanılan alıcı sayısını arttırarak gerçekleştirilen benzetimler sonucunda 10 alıcı kullanılması 

halinde ilgilenilen bölgenin tamamen kapsandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

10 alıcı durumu için elde edilen hedef takip bölgesinin resmi Şekil 4.3.11’de verilmiştir. Şekil 

4.3.11’de de görüldüğü gibi, hedef takip bölgesi alıcıların oluşturduğu çemberin sınırladığı 

bölgenin alanından daha büyük bir bölgeyi kapsamaktadır. Bu noktada incelemeler bir adım 

öteye taşınarak, 10 alıcı ile kapsanabilecek en büyük bölgenin belirlenmesi için çalışmalar 

yapılmış ve bu konfigürasyon ile en fazla 40 km yarıçaplı çemberin sınırladığı bölgenin 

kapsanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Şekil 4.3.10 : Vericinin dışarıda olduğu ve 6 alıcının bulunduğu durum için hedef takip 

bölgesi. 
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Şekil 4.3.11 : Vericinin dışarıda olduğu ve 10 alıcının bulunduğu durum için hedef takip 

bölgesi. 

 

Vericinin alıcı çemberinin dışında bulunduğu 2. konfigürasyon için TPB ve THB hesaplanmış 

ve elde edilen sonuçlar sırasıyla Şekil 4.3.12 ve Şekil 4.3.13’te verilmiştir. TPB ve THB 

sonuçları 1. konfigürasyon için elde edilen sonuçlar ile karşılaştırıldığında, pozisyonda 1. 

konfigürasyonunun yaklaşık 100 m daha az belirsizliğe sahip olduğu, hızda ise yine 1. 

konfigürasyonun yaklaşık 1 m/sn daha az belirsizlik değerine sahip olduğu görülmüştür. 

Đkinci konfigürasyonda birinciye göre daha fazla alıcı bulunmasına rağmen TPB ve THB 

değerlerinin daha kötü olması, verici konumunun pasif radar ağı tasarımı açısından önemli bir 

parametre olduğunu göstermiştir. 
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Şekil 4.3.12 : Đkinci konfigürasyon için toplam pozisyon belirsizliğinin alıcı sayısına göre 
değişimi. 

 
Şekil 4.3.13 : Đkinci konfigürasyon için toplam hız belirsizliğinin alıcı sayısına göre değişimi. 
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IV.3.2 Pasif Radar Ağında Hedef Takibi 
 

IV.3.2.1 Materyal ve Yöntem 
 

Açık literatürde bahsedilen pasif radar sistemleri (PRS) genellikle ucuz anten dizilerinden 

yapılmakta, alıcı maliyetini minimize eden tasarımlara dayanmaktadır. Bundan ötürü PRS 

açısal ölçüm çözünürlükleri düşüktür ve PRS’lerinin hedef takibinde kullanılacak ana ölçüm 

çıktıları menzil ve menzil değişim oranıdır. Dolayısıyla, PRS sistemlerinde hedef 

lokalizasyonu ve takibi multilaterasyona (multilateration) dayanmak durumundadır.  Bununla 

birlikte, çoklu hedef takibi için multilaterasyonda kullanılacak ölçümlerin hedeflere 

atamasının yapılması NP zor (NP hard) bir kombinatoryal optimizasyon problemi teşkil eder. 

PBS açık literatürü genellikle tespit problemlerine odaklanmış olup,  hedef takibini 

ilgilendiren bu zor problemi ihmal etmiştir. Bistatik alıcı-verici ikililerinden alınan ölçümlerin 

birleştirilerek çoklu hedef takibinin multistatik olarak yapılışının incelendiği yayınlar az 

sayıdadır. [17]’de yapılan çalışmada, tek hedefin multistatik bir radar sisteminde takibi konu 

edilmiştir. Çalışmada, aktif radar ağında yapılan ölçümlerin birleştirilmesi incelenmiş olup, 

açı ölçümlerinin de alındığı varsayılmıştır. Hem açı bilgisinin varlığı, hem de tek hedef 

takibinin incelenmiş olması ilgilenen problemi çalışmamız dışına itmektedir; bununla birlikte 

çalışma multistatik hedef takibine yönelik öncü çalışmalardan biridir . [7] numaralı çalışmada 

yazarlar olasılık hipotez yoğunluğu filtresini  (probability hypothesis density (PHD)) 

multistatik pasif radar ağında 2 boyutlu (2D) bir çoklu hedef takip senaryosuna uygulamıştır. 

Senaryoda kullanılan multistatik sistem, bir pasif alıcı tarafından dinlenen birden fazla FM 

vericisinden oluşmaktadır. Bizim çalışmamızda, ilgimiz 3D hedef takibinedir. Problemimiz 

için PHD filtresi teorik olarak 3D hedef takibine de uyarlanabilmekle beraber, öngörümüz 

PHD filtre başarımının çoklu hedef takibinde yeterli olmayabileceği yönündedir. Bununla 

birlikte, çoklu hedef takibinde PHD filtresinin başarımın incelenmesi bir sonraki çalışma 

döneminde araştırılacaktır. Bunun ötesinde  [18]’ te de gösterildiği üzere FM sinyal özellikleri 

kaliteli menzil ölçümleri yapılmasına yol açmamakta, dolayısıyla hem veri ilişkilendirme hem 

de hedef takip performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla FM vericileri ile elde 

edilen pasif radar ölçümleri ile yapılabilecek multilaterasyon, 2D hedef takibi açısından 

uygun olmakla beraber; kaliteli 3D hedef takibi için aynı başarımı sağlamayacaktır. [19]’te  

çoklu hipotez filtresi (multi hypothesis filter (MHT)) tabanlı bir çok basamaklı hedef takip 

algoritması,  tek hedefin parazit yankılı bir ortamda takibinde kullanılmıştır. Đncelenen 

algoritma öncelikle 1D menzil takibi yaparak parazit yankıları ayıklamakta, sonra olası 1D 



 

hedef hipotezlerini MHT algoritması ile birleştirerek sabit irtifada 2D Kartezyen hedef konum 

kestirimlerini elde etmekte; son olarak da 2D Kartezyen kestirimleri birleştirerek hedef 

irtifasının da kestirildiği 3D iz hipotezlerini oluşturmaktadır. Bu çok basamaklı yapı MHT 

algoritmasının başa çıkması gereken hedef ölçüm eşleşmelerini azaltmak adına önerilmiştir. 

Bununla birlikte, çalışmada incelenen pasif alıcı uzak menzilleri taramakta olup, izlenilen 

bölgede aynı anda çok sayıda hedef bulunma olasılığı yüksektir. Bu durumda, önerilen çok 

basamaklı yapının dahi incelenen problemi çözmekle başa çıkabilmesi zordur. Bunun 

ötesinde, alıcı verici ikilisine yakın hedefler için 2D birleştirmede sabit irtifa varsayımı, 

hedefin irtifası varsayılan irtifadan uzaksa yanlı kestirimlere yol açmakta ve 3D 

kestirimlerinin yapılması için gereken 2D hipotezleri birleştirmeyi olumsuz etkilemektedir. 

Bu çalışmada önceki çalışmalardan farklı olarak PRS için aydınlatıcı sinyal olarak sayısal ses 

ve video yayınları kullanılmıştır. Her iki yayın da menzil ölçüm çözünürlüğü açısından 

kalitelidir, dolayısıyla 3D hedef takibi açısından daha uygundur.  [20] referansında parçacık 

filtresi tabanlı bir algoritma geleneksel iki adımlı sayısal radar sinyal işleme (plot çıkarma ve 

ardından hedef takip)  prosedürü yerine direkt olarak alınan radar sinyali kullanılarak hedef 

takibini gerçekleştirme amacıyla önerilmiştir. Bununla birlikte yayında tek hedef durumu 

incelenmiş olup, algoritmanın çoklu hedef takibine uyarlanması yer kısıtlarından dolayı 

verilmemiştir.  

 

Projemizin üçüncü dönem çalışmasında önceki dönemlerde yapılan analizlerin ve literatürde 

yayınlanan çalışmaların ışığı altında, multistatik bir pasif radar ağında parazit yankılı ortam 

için çoklu hedef takibine yönelik bir ağ topolojisi ve bir hedef takip algoritması incelenmiştir. 

Deney senaryomuz, formasyon halinde uçan ve çapraz geçiş yapan hedefler içeren zor bir 

hedef takip senaryosudur. Böyle bir senaryoda hedef takibinin başarımının çok boyutlu atama 

ile ölçüm-hedef eşleştirilmesinin gerçekleştirilmesini gerekli kıldığı gözlenmiştir. Pasif radar 

ağımız tek verici ve altı alıcıdan oluşan altıgen biçiminde bir tarama bölgesi üzerinde 

kuruludur. Çalışmamızda incelenen ağ topolojisi yukarıda bahsedilen çalışmalardan farklı 

olarak birden çok verici yerine birden çok alıcı içermektedir. Bu durum ile  pasif radar ağının  

dar bir tarama sektörünü gözetlemesi, dolayısıyla da  ağın takip edebileceği  hedef sayısının 

azalması amaçlanmıştır. Açı bilgisi kullanılmadığı durumda hedeflerin uzamsal olarak 

ayrılmaması, ölçüm birleştirilmesinin gerçek zamanda yapılabilmesini gerçeklenebilir 

olmaktan uzaklaştırmaktadır. Bununla birlikte, önerilen yapı hem alıcıların senkron 

çalışmasını gerekli kılar, hem de ölçümlerin bir veri işlem merkezine sürekli iletilmesine 



 

ihtiyaç duyar. Bu dezavantajlarına rağmen problemin boyutunun küçültülmesi ölçüm hedef 

eşleştirmelerinin bulunabilmesi açısından kritiktir. 

 

IV.3.2.1.1 Alıcı-Verici Geometrisi 

 

Çalışmamızda, verici koordinat sisteminin merkezinde konumlandırılmıştır. Verici etrafında 

altı adet pasif alıcı bir altıgen oluşturacak Şekilde dizilmiştir. Alıcı altıgenin iç bölgesi tarama 

sektörünü oluşturur.  Altıgen kenar uzunluğu 20 km olarak alınmıştır. Bahsedilen alıcı-verici 

geometrisi Şekil 4.3.14’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.3.14 : Verici  (siyah üçgen), alıcı  (kırmızı kareler) pozisyonları. 

 

IV.3.2.1.2 Ölçüm Modeli 

 

Her alıcı altıgen tarama sektöründeki hedeflerin bistatik menzil ve menzil değişim oranını 

ölçer. Yapılan ölçümlerin parametreleri bilinen eklenebilir Gauss gürültüsü ile bozulmuş 

olduğu varsayılmıştır. Hedefin bir t andındaki durumunu veren X vektörü, hedefin anlık 3D 

pozisyon ve hız değerlerinden oluşmakta olup Eşitlik 4.3.7’de verilmektedir. Eşitlikler 4.3.8 
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ve 4.3.9 sırasıyla pasif radar alıcıları tarafından yapılan menzil ve menzil değişim oranı 

ölçümlerini formülize eder.   �®� = �¯ T̄  ° °T  ± ±T �²         (4.3.7) ³´ = µ¶µ + µ¶ − ·´µ + ¸              (4.3.8)    ³T ´ = � ¶µ¶µ + ¶�·´µ¶�·´µ�². º + »        (4.3.9) 

Eşitlikler 4.3.8 – 4.3.9’da p, X vektöründe verilen konumları, v, X vektöründe verilen hızları, w 

ve ¼ sırasıyla menzil ve menzil değişim oranı ölçüm hatalarını ifade etmektedir. 

 

Ağda pasif radar alıcılarının eşzamanlı olarak bir veri işleme merkezine yapılan ölçümleri 

ilettiği varsayılmış ve alıcı hizalama hataları ihmal edilmiştir. 

 

IV.3.2.1.3 Hedef Takip Algoritması 

 

Şekil 4.3.15’te bu çalışmada kullanılan hedef takip algoritmasının blok diyagramı verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.15 : Hedef takip algoritması blok diyagramı. 

 

Şekil 4.3.15’te de görüldüğü üzere algoritma iki ana modülden meydana gelmektedir. Bu 

modüller, iz başlatma ve iz takip modülleri olarak adlandırılır.  

 

Đz takip modülünün çalışma aşamaları sırasıyla su şekildedir: Veri işleme merkezine her bir 

pasif radar alıcısı tarafından iletilen ölçümler ayrı ayrı birer ölçüm listelerine kaydedilir ve  bu 

ölçüm listeleri takip altındaki izlere sunulur. Standart geçerlilik kapılaması [14] (hata elipsoidi 

kapılaması) ile olası ölçüm hedef eşleştirilmeleri bulunur. Takip altındaki izler kapılama 

Yeni 
izler 

Ölçüm Listesi 

Đz takip 
Đz 

başlatma 

Eşleştirilmeyen ölçümler listesi  



 

testini geçen ölçüm listelerinin geçerli ölçüm kombinasyonları1 ile güncellenerek iz 

hipotezleri ortaya konur. Her bir iz hipotezi için iz maliyeti hesaplanır. Çok boyutlu atama 

algoritması ile toplamda en az maliyete sahip, birbirleriyle çelişmeyen (ölçüm paylaşmayan)  

iz hipotezleri bulunur. En az maliyete sahip iz hipotezlerinden geçerli ölçüm kombinasyonları 

ile eşleştirilmesi yapılan izlerde iz düşürme iteratörü sıfırlanır; geçerli ölçüm kombinasyonları 

ile eşleştirilmesi yapılmayan izlerdeyse iz düşürme iteratörü bir arttırılır. Đz düşürme iteratörü 

dörde ulaşan izler, takip altındaki izler listesinden silinir. En az maliyete sahip iz hipotezleri 

için izlerle eşleştirilen ölçümler ölçüm listelerinden silinerek iz takip modülünün çalışması 

sona erdirilir. 

Takip altındaki izler ile eşleştirilmeyen ölçümler daha sonra iz başlatma modülüne iletilir. Đz 

başlatma modülüne iletilen izler öncelikle aday iz (tentative tracks) [21]  listesine sunulur ve 

aday izler için iz takip modülü tekrar çalıştırılarak aday iz-ölçüm eşleştirmeleri daha önce 

açıklandığı üzere gerçekleştirilir. Geçerli ölçüm kombinasyonları ile güncellenen iz adayları 

takip altındaki izler listesine eklenir; ölçüm eşleştirmesi yapılmayan iz adayları iz adayları 

listesinden silinir. Đz adayları ile eşleştirilen ölçümler de ölçüm listelerinden silinir. 

 

Kalan ölçüm listeleri yeni aday iz oluşturmak üzere iz başlatma modülü tarafından kullanılır. 

Bu bölümde yapılması gereken optimizasyon işlemlerinin sayısını azaltmak üzere iz 

başlatmada kullanılacak her bir ölçüm için menzil ve menzil oranında geçerlilik kapılaması ile 

ilgili pasif radar alıcısına ait bir veya iki önceki ölçüm listelerinden en az bir adet olası ata 

ölçüm aranır. Ata ölçüm bulunmayan ölçümler iz başlatmaya sokulmaz. Atası bulunan 

ölçümlerin diğer pasif alıcıların ölçümleri ile tüm kombinasyonları oluşturularak olası hedef 

hipotezleri listesi yapılır. Her bir hedef hipotezinin en çok olabilirlik durum kestirimi nümerik 

optimizasyon ile bulunur ve yapılan kestirime dayanarak ölçüm kombinasyonlarının iz 

maliyeti Eşitlik 4.3.10’da gösterildiği şekilde üzere hesaplanır [22]. Çok boyutlu atama 

algoritması ile iz adayları listesi hedef hipotezleri listesinden oluşturulur. Bu Şekilde iz 

başlatma modülünün çalışması sona erer. 

 

 

 

 

                                                           
1 Geçerli ölçüm kombinasyonu en az üç tane pasif alıcı ölçümü içerir. Her bir ölçüm listesinden (pasif radar 
alıcısı) en fazla bir ölçüm ihtiva eder.   



 

IV.3.2.1.4 Hedef Hareket Modeli 

 

Hedef durumunun ayrık beyaz gürültü ivmelenme modeline (discrete white noise acceleration 

model (DWNA) ) [8] uygun şekilde evrildiği varsayılmıştır. DWNA modeli durum denklemi 

Eşitlik 4.3.10’da ifade edilmektedir. D�M + 1� = �D�M� + Γ
(M)          

� =
���
���
�1 K 0 0 0 00 1 0 0 0 00 0 1 K 0 00 0 0 1 0 00 0 0 0 1 K0 0 0 0  0 1  ¡¡

¡¡¡
¢
    Γ =

���
���
��: t3 0 0K 0 00 : t3 00 K 0K 0 : t30 0 K  ¡¡

¡¡¡
¡¢
       (4.3.10)

  

Eşitlik 4.3.4’te T örnekleme periyodunu ve v(t) üç boyutlu ivmelenme vektörünü ifade eder. 

Her bir eksen için ivmelenme sıfır ortalamalı normal dağılımlı olup diğer eksenlerden 

bağımsızdır. DWNA modelinde ivmelenme vektörünün her bir örnekleme periyodunda sabit 

kaldığı varsayılmaktadır. 

 

IV.3.2.1.5 Durum Kestiricisi 

 

Ölçüm denklemi doğrusal olmadığından dolayı hedef takibi için doğrusal olmayan bir durum 

kestiricisi kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada birinci derece bir genişletilmiş Kalman 

filtresi (first order extended Kalman filter (EKF)) durum kestiricisi olarak kullanılmıştır. 

 

 ½³¾³¿…³À  bir t iziyle eşleştirilen her bir pasif radar alıcısına ait ölçüm kümelerinin altılı 

listesini ifade etsin2. EKF ölçüm güncellemesi  ½³¾³¿…³À’de bulunan boş olmayan ölçüm 

kümelerinin belirttiği menzil ve menzil değişim oranı değerlerini sıraya dizilerek elde edilen 

toplu ölçüm vektörü kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

Toplu ölçüm vektörünün ifade ettiği ölçüm denklemini doğrusallaştırmada kullanılan 

Jakobyen  matrisi, her bir ölçüm kümesinin Jakobyen  matrislerinin üst üste dizilimi ile elde 

edilir.  Á�Â + ¾|Â� = �Ã̄ ¯ TÁ ° Ã °TÁ ± Ã±T��² t izinin m+1 anında öngörülen (predicted) durumunu 

                                                           
2 Boş değilse her bir alıcının ölçüm kümesi iz ile eşleştirilen menzil ve menzil değişim oranı değerlerinden 
oluşmaktadır. Eğer geçerlilik kapılaması sonucunda iz ile eşleştirilecek ölçüm veya ölçümler  bulunamadıysa 
ilgili alıcı için bu küme boş küme olacaktır. 



 

ifade etsin ve ·´ = �³Ä ³Å ³Æ�² ve ¶ = �Ã̄ °Ã ±� �²  sırasıyla alıcı k ve izin öngörülen pozisyon 

vektörlerini ifade etsin.   ±´ = �³´ ³ T́ �² menzil ve menzil değişim oranı ölçüm denklemine ait 

Jacobian matris ifadesi Eşitlikler 4.3.11 – 4.3.15’de ifade edilmektedir. 

Ç = ÈÉ³´É¯ É³´É T̄ É³´É° É³´É°T É³´É± É³´É±TÉ³T ´É¯ É³T ´É T̄ É³T ´É° É³T ´É°T É³T ´É± É³T ´É±T Ê        (4.3.11) 

É³´ÉË¾ = ËÁ ¾µ¶µ + ËÁ �³Ë¾µ¶�·´µ         (4.3.12) 

É³´ÉËT ¾ = Ì          (4.3.13) 

É³T ´ÉË¾ = ËTÁ¾ O ¾µ¶µ − ËÁ ¾¿µ¶µÍ + ¾µ¶�·´µ − (ËÁ ¾�³Ë¾)¿µ¶�·´µÍ R − ËTÁ  ¿ �ËÁ ¾�³Ë¾��ËÁ ¿�³Ë¿�µ¶�·´µÍ − ËTÁ  Í �ËÁ ¾�³Ë¾��ËÁ Í�³ËÍ�µ¶�·´µÍ  
             (4.3.14) É³T ´ÉËT ¾ = É³´ÉË¾            (4.3.15)   

 Ë¾  x,y ve z eksenlerinden birini, Ë¿ ve ËÍ seçilen eksen dışında kalan iki ekseni ifade eder. 

Benzer şekilde, ËT ¾  vx,vy ve vz eksenlerinden birini, ËT ¿ ve ËT Í seçilen eksen dışında kalan 

iki ekseni ifade eder.  

 

IV.3.2.1.6 Öçlüm Hedef Eşleştirmesi 

 ®  izi  ½³¾³¿…³À altılı ölçüm listesi ile EKF güncellenmesine tabi tutulsun.  Bu iz-ölçüm listesi 

eşleşmesi yapımının maliyeti iz puanı (track score) fonksiyonunun negatifi olarak tanımlanır 

[21, 22] ve Eşitlik 4.3.16’da ifade edilir.   

 Î³¾³¿…³À = − ÏÐÑ Ò(½³¾³¿…³À|®)Ò(½³¾³¿…³À|∅)       (4.3.16) 

 

Đz puanı fonksiyonunun payı, ½³¾³¿…³À altılı ölçüm listesinde verilen tüm ölçümlerinin ilgili 

iz kaynaklı olması durumuna ait hipotezin olabilirliğini gösterir ve bu olabilirlik Eşitlik 

4.3.17’de tanımlanmıştır.  

   Ò(½³¾³¿…³À|®) = ∏ (¾ − ÔÉ)¾�Õ(´)À́9¾ �ÔÉ¶(±´|®)�Õ(´)    (4.3.17) 

 



 

Eşitlik 4.3.17’de ±´, ½³¾³¿…³À altılı ölçüm listesinin k. alıcısına ait ölçüm kümesini ve Pd 

alıcının hedef tespit olasılığını ifade eder.  u indikatör fonksiyonu belirtmekte olup ±´ boş 

değilse 1, aksi takdirde 0 sonucunu verir.  ¶(±´|®) olasılığı ölçüm inovasyonunun normal 

dağılımlı olmasına dayanarak hesaplanır.  

 

Đz puanı fonksiyonunun paydası ½³¾³¿…³À altılı ölçüm listesinin tüm ölçümlerinin ilgili izden 

bağımsız olması durumuna ait hipotezin olabilirliğini gösterir. Eşitlik 4.3.18 bu olabilirliği 

tanımlar ve bu eşitlikte ËÖ k numaralı alıcının tarama bölge hacmini belirtir. 

 Λ(�Q�Q3…Q×|∅) = ∏ � �ØÙ�Ú(�)×�9�        (4.3.18) 

 

Đz ölçüm eşleştirme algoritmasının amacı aşağıdaki iki özelliği sağlayacak Şekilde minimum 

toplam iz maliyetine sahip iz – ölçüm listesi eşleştirilmelerinin bulunmasıdır.  

• Her iz, her bir pasif radar alıcısının yapmış olduğu en fazla bir ölçüm kümesiyle 

eşleştirilecektir. 

• Her bir ölçüm kümesi en fazla bir izle eşleştirilecektir. 

 

Đz başlatma modülünde iz adaylarının listesi oluşturulurken atama algoritmasında kullanılacak 

iz maliyeti EKF filtre kestirimi güncellemesi yerine hedefin en çok olabilirlik durum kestirimi 

kullanılarak yapılır.  

 

IV.3.2.1.7 Çok Boyutlu Atama Çözücüsü 

 

Çok boyutlu atama problemi NP zor bir kombinatoryal optimizasyon problemidir [21, 22]. Bu 

çalışmada karşımıza çıkan çok boyutlu atama problemini çözmek için Şekil 4.3.16’de verilen 

arama algoritması kullanılmıştır.  

 

Kullanılan algoritmanın maksimum işlem yükünün, problem boyutunun sabit bir polinom 

üssü olma garantisi yoktur; buna rağmen deneylerimizde algoritmanın verimli çalıştığı 

gözlenmiştir. Çok boyutlu atamanın çözümünde harcanan zaman, tüm olası ölçüm 

kombinasyonları için yapılan EKF filtrelemelerde harcanan zamana kıyasla minimaldir. 

Benzer sonuçlar [23]’de de rapor edilmiştir. 

 



 

1-  Her bir iz için : 

      Ölçüm listelerini eşleştirme maliyetlerine göre sırala 

2-  Her bir izi en düşük maliyetteki ölçüm listesiyle eşleştir ve  

    eşleştirme maliyeti için en alt sınırı hesapla 

3-En alt sınır eşleştirmelerinde varsa ölçüm çekişmelerini bul  

   - eğer çekişme yoksa bulunan eşleştirmeleri geri dön  

   -  çekişme varsa: 

4-   Fırsatçı (greedy) çözümü hesapla  

5- Fırsatçı çözümden daha yüksek maliyete sahip tüm ölçüm listelerini sil 

6- En alt sınır maliyet ile fırsatçı algoritmanın bulduğu maliyeti k bölmeye ayır 

7- En alt maliyet seviyesinden başlayarak sırasıyla her bir maliyet seviyesinin içinde 
uygun ölçüm listeleri ara 

   - Eğer uygun bir liste bulunduysa  

        + fonksiyon dönüş değeri olarak ata 

        + daha düşük eşleştirme maliyetine sahip ölçüm listelerini sil  

          + daha alt seviyelerdeki aramaları iptal et   

IV.3.2.2 Simülasyon Çalışmaları ve Sonuçlar  
 

Benzetim çalışmamızda kullanılan senaryo Şekil 4.3.17’de gösterilmektedir. Bu senaryo, 

formasyon halinde uçan ve çapraz geçiş yapan hedefler içeren zor bir hedef takip 

senaryosudur. Senaryodaki ilk hedef, kontrol hedefi olmak üzere tasarlanarak diğer 

hedeflerden uzak bir  rota üzerinde hareket etmektedir. Bu hedef hareketine 9000 metre 

irtifada başlar ve koordineli dönüş yaptığı iki manevra haricinde düzgün doğrusal hareket 

gerçekleştirir. Yaptığı manevralardan birincisi hafif 30○’ lik bir  yatay koordineli dönüş 

manevrasıdır, ikinci manevra yatayda daha sert bir koordineli dönüş ile birlikte irtifa 

tırmanışıdır. Đkinci ve üçüncü hedefler sırasıyla 10000 ve 10400 metre irtifada doğrusal 

hareket yapar. Bu iki hedef birbirlerine yaklaşarak irtifada 400 metre ayrım ile çapraz geçiş 

yaparlar. Dördüncü, beşinci ve altıncı hedefler x ekseninde 400er metre farkla aynı hareketi 

gerçekleştirerek formasyon grubunu teşkil eder. Tüm senaryo boyunca hedef ivmelenmeleri 

1g’nin altında tutulmuştur. Burada, yalnızca tek filtre kullanılarak hedef takibinin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Daha sert manevralar yapan hedeflerin takibi için IMM ve 

benzeri çok modlu durum kestiricileri kullanılabilir. Bu çalışmada veri ilişkilendirme esas 

problem olduğundan ötürü çok modlu filtre yapıları ihmal edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şekil 4.3.16 : Çok boyutlu atama problemi için arama algoritması. 
 

Pasif radar alıcıları yapmış oldukları ölçümleri senkronize bir Şekilde veri işleme merkezine 

saniyede bir kere göndermektedir. Ölçüm hataları tüm alıcılar için aynı dağılımlı; ortalaması 

sıfır, standart sapmaları Çizelge 4.3.1’de verilen normal dağılımdan gelmektedir. Hedef tespit 

olasılığı tüm alıcılar için 0.9 alınmıştır. Pasif radar alıcıları hedef tespitlerinin yanı sıra her 

zaman adımında ortalama 50 yanlış alarm (Yanlış alarmların sayısı Poisson dağılımlı) rapor 

etmektedir. Yanlış alarmlar menzilde [20000, 60000] metre,  menzil değişim oranında [-500, 

+500] m/sn aralıklarında düzgün dağılımdan oluşturulmaktadır. 

 

Şekil 4.3.17 : Simülasyon senaryosu. 

 

Çizelge 4.3.1 : Ölçüm hatası standart sapmaları (menzil hatası üstte, menzil değişim oranı 
hatası altta) 
Durum I Durum II Durum III 
100 m 40 m 40 m 
1 m/s 2 m/s 1 m/s 

 
 

Bu yapı oldukça zor bir iz başlatma problemine yol açmaktadır. Atama tabanlı iz başlatma 

algoritmasının tekil deneylerde başarıyla hedeflere ait izleri başlattığının gözlenmesine 

rağmen, iz başlatmak için harcanan işlem süresi 150 zaman adımından oluşan tüm senaryo 
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düşünüldüğünde eldeki donanımla gerçekleştirilemeyecek kadar uzundur. Bundan ötürü 

aşağıda verilen sonuçlar için algoritmanın iz başlatma modülü iptal edilmiştir. Đzler, doğru 

ölçüm listesi eşleştirmeleri kullanılarak en çok olabilirlik kestiricisinden elde edilen konum 

kestirimi ile başlatılmıştır. En çok olabilirlik kestirimine ait Cramer Rao kovaryans alt sınırı 

ilk kovaryans değeri olarak atanmıştır. Đzler, bu başlangıç kestirimi ardından beş zaman adımı 

boyunca doğru ölçüm listesiyle EKF güncellemesine tabi tutularak başlangıç kovaryansının 

tutarlı bir değere yakınsaması sağlanmış ve bu adımdan sonra sadece hedef takip 

algoritmasının iz takip kısmı çalıştırılarak izler takip edilmiştir.  

 

Tüm hedeflerin ortalama rms pozisyon ve hız hataları sırasıyla Şekiller 4.3.18 ve 4.3.19’da 

gösterilmiştir. Şekillerden de görülebileceği üzere başlangıç kestirim hataları zaman geçtikçe 

azalmakta durağan duruma ulaşmakta, ardından sonra senaryo sonuna doğru tekrar artış 

göstermektedir. Senaryo sonunda hata artışı hedef manevralarından kaynaklanmaktadır.120. 

zaman adımında bir numaralı hedef irtifalı manevrasına,4-6 numaralı formasyon grubuysa 

koordineli dönüş manevralarına başlamaktadır. Şekiller 4.3.20 – 4.3.21’de tüm hedeflerin 

pozisyon rms hataları ayrı ayrı verilmektedir. Bu grafiklerde manevraların rms hatalarına 

etkileri daha açık bir Şekilde görülebilir. Şekillerde bir numaralı hedefin hata artışının 

manevra bitiminde azalma eğilimine girdiği, 4-6 numaralı hedeflerin hata artışında benzer bir 

azalma eğilimin görülemediği gözlenmektedir. Bu durum manevra kaynaklı yanlış atamaların 

yapılmasından kaynaklanmaktadır. Pozisyon hatalarına ait bir başka göze çarpan noktaysa üç 

numaralı hedefin aykırı bir örnekten (outlier) kaynaklanan 76. zaman adımında gerçekleşen 

hata sıçramasıdır. Bu durum Şekil 4.3.22’de gösterilmiştir. 



 

 
Şekil 4.3.18 : rms pozisyon hatası. 

 
Şekil 4.3.19 : rms hız hatası. 

0 50 100 150
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Scan number

rm
s 

er
ro

r 
(m

et
er

s)

 

 

Case I

Case II

Case III

0 50 100 150
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

Scan number

rm
s 

er
ro

r 
(m

et
er

s/
se

co
nd

)

 

 
Case I

Case II

Case III



 

 
Şekil 4.3.20 : Đlk üç hedefe ait rms pozisyon hatası. 

 
Şekil 4.3.21 : Son üç hedefe ait rms pozisyon hatası. 
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Şekil 4.3.22 : Monte Carlo koşularında rastlanan aykırı gözlem. 

 

Ortalama Monte Carlo koşusu rms pozisyon ve hız hatalarının tüm hedefler için ortalaması 

Çizelge 4.3.2’de tabule edilmiştir. Tablodan görüleceği üzere daha iyi menzil ölçümü daha iyi 

pozisyon, daha iyi menzil oranı ölçümü ise daha iyi hız kestirimine yol açmaktadır. Bunun 

ötesinde, hız kestiriminde menzil değişim oranının ölçüm kalitesinin etkisinin menzil 

ölçümünün etkisinden daha efektif olduğu gözlenmektedir.   

 
Çizelge 4.3. 2 : Senaryo tüm hedefeler ortalama rms pozisyon ve hız hataları.  
  
Durum I Durum II Durum III 

42.46 m 21.86 m 15.77 m 
3.13 m/s 4.11 m/s 2.31 m/s 

 

Veri eşleştirme başarımının analiz edilmesi için her ölçüm kümesi bir hedefe ait ise ait olduğu 

hedefin numarasıyla, yanlış alarmsa 0 ile işaretlenmiştir. Çok boyutlu atama algoritmasının 

geri döndüğü eşleştirme daha sonra bu işaretlerle kıyaslanmıştır.  Tüm Monte Carlo koşuları 

boyunca bir hedef ile eşleştirilen ölçümlerin gerçekte kaynaklanmış olduğu hedeflerin dağılım 

yüzdeleri (tespit yapılmaması durumu ihmal edilerek) durumlar I-III için sırasıyla Çizelgeler 

4.3.3 – 4.3.5’te gösterilmektedir.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

150

200

250

300

Monte Carlo run

T
ra

ck
 3

 7
6t

h 
sc

an
 r

m
s 

er
ro

r



 

Çizelge 4.3.3 : Durum  I için ölçüm eşleştirme yüzdeleri. 

  Đz 1 % Đz 2 % Đz 3 % Đz 4 % Đz 5 % Đz 6 % 
Đz 1 100 0 0 0 0 0 
Đz 2 0 99.89 0 0.02 0.09 0 
Đz 3 0 0 100 0 0 0 
Đz 4 0 0.03 0 83.1 13.81 3.06 
Đz 5 0 0.09 0 12.99 73.58 13.34 
Đz 6 0 0.01 0 3.26 13.76 82.97 

 

Çizelge 4.3.4 : Durum  II için ölçüm eşleştirme yüzdeleri. 

  Đz 1 % Đz 2 % Đz 3 % Đz 4 % Đz 5 % Đz 6 % 
Đz 1 100 0 0 0 0 0 
Đz 2 0 99.94 0 0 0.05 0 
Đz 3 0 0 100 0 0 0 
Đz 4 0 0 0 94.81 4.58 0.61 
Đz 5 0 0.08 0 4.36 90.73 4.84 
Đz 6 0 0 0 0.66 5.01 94.32 

 

 

Çizelge 4.3.5 : Durum  III için ölçüm eşleştirme yüzdeleri. 

  Đz 1 % Đz 2 % Đz 3 % Đz 4 % Đz 5 % Đz 6 % 

Đz 1 100 0 0 0 0 0 

Đz 2 0 99.95 0 0 0.05 0 

Đz 3 0 0 100 0 0 0 

Đz 4 0 0 0 96.75 2.99 0.26 

Đz 5 0 0.05 0 2.88 93.77 3.29 

Đz 6 0 0 0 0.28 3.36 96.37 
 

Eşleştirme başarımında menzil ölçümünün kalitesinin ana etken olduğu formasyon halinde 

hareket eden hedeflerinin eşleştirme başarımları kıyaslanarak görülebilir. Bununla birlikte bu 

hedefler, Kartezyen uzayda birbirlerinden 400er metre aralıklı olarak dizilmelerine karşın, iki 

ardışık hedef arası bistatik menzil farkı bazı radarlar için 22 metreye kadar düşebilmektedir. 

Bu durum, doğrusal olmayan ölçüm denkleminden kaynaklanmaktadır. Yanlış eşleştirmelerin 

yapılmasına yol açmanın yanı sıra bu durum gerçekte çözülemeyen (unresolved) ölçümlere 

yol açacaktır. Çözülmeyen ölçümlerin istatistiği farklı değerlendirilmelidir; bununla birlikte 

bu çalışmada çözülemeyen ölçümler için herhangi bir modelleme yapılmamıştır.    



 

 

Her bir Monte Carlo koşusu için geçen süre Çizelge 4.3.6’da tabule edilmiştir. Menzil hatası 

standart sapmasının azalmasının formasyon halinde hareket eden hedeflere ait izler arasında 

ölçüm çekişmesini azalttığı, dolayısıyla her bir Monte Carlo koşu süresini neredeyse dörtte 

birine düşürdüğü görülmektedir.  

 
Çizelge 4.3.6 : Ortalama Monte Carlo koşu süresi (saniye). 

Durum I Durum II Durum III 

652 s 171 s 165 s 
 

IV.3.2.2.1 Sonuçlar 

 

Bu bölümde çok boyutlu atama algoritması tabanlı bir hedef takip algoritması,  pasif radar 

ağında zorlu bir çoklu hedef takip senaryosunda kullanılmıştır. Đz başlatmı yapılmış hedefler 

için benzetimler sonucunda algoritmanın başarıyla hedef takibini gerçekleştirdiği 

gözlenmiştir. Bununla birlikte, iz başlatımının atama algoritması ile gerçek zamanlı 

gerçekleştirilmesinin verimsiz olduğu gözlenmiştir.  



 

IV.4 Dördüncü Dönem Çalışmaları 
 

IV.4.1 Pasif Radar Ağında Đz Başlatma 
 

IV.4.1.1 Materyal ve Yöntem 
 

Projenin üçüncü altı aylık dönem çalışmalarında, pasif radar ağında üç boyutlu hedef takip 

problemi için bir hedef takip algoritması tasarlanmıştır. Tasarlanan algoritmada durum 

kestiricisi olarak genişletilmiş Kalman filtresi, ölçüm eşleştiricisi olarak çok boyutlu atama 

algoritması kullanılmıştır. Çok boyutlu atama probleminde optimal eşleşim, geliştirilen yeni 

bir çok boyutlu atama çözücüsü ile bulunmuştur. Geliştirilen algoritmalar, altı adet alıcı-verici 

ikilisinden oluşan bir pasif radar ağı benzetiminde, formasyon halinde uçan ve çapraz geçiş 

yapan hedefler içeren zor bir hedef takip senaryosu kullanılarak test edilmiştir. Benzetim 

testlerinde hedef takip algoritması başlatılmış izler üzerinde çalıştırılmış, senaryo hedeflerinin 

bistatik menzil çözünürlüğünün yaklaşık yarısı kadar bir etkin değer (root mean square) 

hatası ile takip edilebildiği gözlenmiştir. Bulgular üçüncü altı ay dönemi proje raporunda 

ortaya koyulmuş ve Fusion 2009 [24, 25] konferansında sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4.1: Hedef takip algoritması blok diyagramı. 

 

Projenin dördüncü altı aylık dönemindeki çalışmalarda, üçüncü dönemde geliştirilen hedef 

takip algoritması için bir iz başlatma modülü tasarlanarak, Şekil 4.4.1’de gösterilen hedef 

takip döngüsü tamamlanmıştır. Tasarlanan iz başlatma modülü iki ana alt modülden 

oluşmaktadır: 

 

Ölçüm birleştirme alt modülü: Bu modül tarafından pasif radar verici-alıcı ikililerinin 

raporladığı ölçümlerden takip altındaki izlerle eşleştirilmeyenler alınır. Çok boyutlu 

Yeni 
izler 

Ölçüm Listesi 

İz takip 
İz başlatma 

Eşleştirilmeyen ölçümler listesi  



 

atama algoritması kullanılarak aynı hedeften geldiğine karar verilen ölçümler 

birleştirilir. Birle ştirilen ölçümler için konum-hız kestirimi ve bu kestirime ait 

kovaryans hesaplanarak deneme izleri oluşturulur. 

 

Deneme izleri test alt modülü: Oluşturulan deneme izleri, bir sonraki ölçüm anında 

bulunan yeni deneme izleri ile iki boyutlu atama algoritması kullanılarak eşleştirilir. 

Đki ardışık ölçüm listesinden elde edilen deneme izlerinden birbirleri ile eşleştirilenler, 

takip izleri listesine eklenerek hedef takip modülüne iletilir. Eşleştirilemeyen deneme 

izleri silinir. 

     

 

 

                          

 

 

Şekil 4.4.2: Đz başlatma algoritması blok diyagramı. 

 

Đz başlatma modülüne ait blok diyagram Şekil 4.4.2’de gösterilmektedir. Geliştirilen yöntem 

[8] ve [22] çalışmalarında raporlanan çok boyutlu atama algoritmasına dayanmaktadır. Bu 

çalışmada ortaya konulan yenilik, algoritmanın pasif radar ölçümlerine uygulanması ve pasif 

radar ölçümlerinden çok boyutlu atama probleminin oluşturulması için hesaplanması gereken 

ölçüm birleşim hipotezlerinin sayılarını azaltacak bir yöntem ortaya koyulmasıdır.   

 

Geliştirilen iz başlatma algoritması altı adet pasif alıcı-verici ikilisinden oluşan iki boyutlu bir 

pasif radar ağının modellendiği benzetim deneyi ile test bir edilmiştir. Raporun 4.1.1.1 

bölümünde bu deneyde kullanılan radar ağı ve hedef modelleri verilmiş, 4.4.1.1.2 bölümünde 

iz başlatma algoritması ve alt birimleri açıklanmış, 4.4.1.14. bölümünde deney parametreleri 

belirtilmiş ve son olarak 4.4.1.1.5 bölümünde deney bulguları ortaya koyulmuştur.    
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IV.4.1.1.1 Pasif Radar Ağı Modelleri 

 

IV.4.1.1.1.1 Ölçüm Modeli 
 

Pasif radar alıcısı, hedeflerin bistatik menzil ve menzil oranını ölçer. Yapılan ölçümlerin, 

parametreleri bilinen eklenebilir Gauss gürültüsü ile bozulmuş olduğu varsayılmıştır. Hedefin 

herhangi bir t andındaki durumunu veren X vektörü, hedefin anlık 2D pozisyon ve hız 

değerlerinden oluşmakta olup Eşitlik 4.4.1’de verilmektedir. Eşitlikler 4.4.2 ve 4. 4.3 sırasıyla 

pasif radar alıcıları tarafından yapılan menzil ve menzil oranı ölçümlerini formülize 

etmektedir.   �®� = �¯ T̄  ° °T �² (4.4.1) 

³´ = µ¶µ + µ¶ − ·´µ + ¸ (4.4.2) 

³T ´ = � ¶µ¶µ + ¶ − ·´µ¶ − ·´µ�². º + » 
(4.4.3) 

 

Eşitlikler 4.4.2 – 4.4.3’te p, X vektöründe verilen konumları, v, X vektöründe verilen hızları w 

ve ¼ sırasıyla menzil ve menzil oranı ölçüm hatalarını ifade etmektedir. Eşitliklerde kr  ve kr&  

sırasıyla bistatik menzil ve bistatik menzil oranını göstermektedir. 

 

Ağda, pasif radar alıcılarının yapılan ölçümleri eşzamanlı olarak bir veri işleme merkezine 

ilettiği varsayılmış ve alıcı hizalama hataları ihmal edilmiştir. Alıcıların, hedefleri bilinen bir 

tespit olasılığı ile gözlediği (hedeflerin her biri için en fazla bir ölçüm çıkarıldığı) ve gerçek 

hedefler haricinde, bilinen bir yanlış alarm olasılığı ile hedef olmayan bölgelerden de 

ölçümler ürettiği varsayılmıştır.  

   

IV.4.1.1.1.2 Hedef Modeli  
 

Hedeflerin iki boyutlu uzayda hareket ettiği ve hedef hareketinin ayrık beyaz gürültü 

ivmelenme modeline (discrete white noise acceleration model (DWNA) ) [8] uygun şekilde 

evrildiği varsayılmıştır. DWNA modeli durum denklemi Eşitlik 4.4.4’te ifade edilmektedir. 

 D�M + 1� = �D�M� + Γ
(M) (4.4.4) 

 



 

Burada F ve Û bilinen matrisle olup T  örnekleme periyodunu göstermek üzere       

  � = Ü1 K 0 0 0 1 0 0 0 0 1 K0 0 0 1 Ý ve Γ =
���
�� : t3  0K  0  0  : t30   K  ¡¡

¡¢
 şeklinde tanımlanmıştır. 

              

Eşitlik 4.4.4’de v(t) iki boyutlu ivmelenme vektörünü ifade eder. Her bir eksen için 

ivmelenme sıfır ortalamalı normal dağılımlı olup diğer eksenden bağımsızdır. DWNA 

modelinde ivmelenme vektörünün her bir örnekleme periyodunda sabit kaldığı 

varsayılmaktadır. Ayrıca hedeflerin birbirlerinden bağımsız hareket ettiği varsayılmıştır.  

 

IV.4.1.1.1.3 Pasif Radar Ağı Topolojisi 
 

Çalışmamızda, alıcının pasif radar koordinat sisteminin merkezinde konumlandırıldığı ve alıcı  

etrafında altı adet vericinin bir altıgen oluşturacak şekilde dizildiği varsayılmıştır. Alıcı 

altıgenin iç bölgesi hedef takip algoritmasının çalışacağı tarama sektörünü oluşturmaktadır. 

Altıgen kenar uzunluğu 20 km olarak alınmıştır. Bahsedilen alıcı-verici geometrisi Şekil 

4.4.3’te gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.4.3: Alıcı (üçgen), verici  (kareler) pozisyonları. 

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

x 10
4

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
x 10

4

x range in meters

y 
ra

ng
e 

in
 m

et
er

s



 

 

IV.4.1.1.2 Đz Başlatma Algoritması 

 

IV.4.1.1.2.1 Ölçüm Birleştirme Alt Modülü 
 

Ölçüm birleştirme alt modülü her bir alıcı-verici ikilisi tarafından rapor edilen ölçümleri alıp, 

bu ölçümleri birleştirerek deneme izlerine ait durum kestirimlerini yapmaktadır. Đki alt 

birimden meydana gelmektedir:  

 

IV.4.1.1.2.1.1 Hipotez oluşturma birimi 
 

Bu birim, pasif radar ağının raporladığı menzil ve menzil oranı ölçümlerinden olası hedef 

konum ve hız değerlerini ifade eden hipotezlerin oluşturulmasından sorumludur. Olası hedef 

konum ve hız değer hipotezlerinin tanımı Şekil 4.4.4’te verilen bir örnek üzerinde 

açıklanacaktır. Şekil 4.4.4’te [-20;0],[0;20] ve [20,0] noktalarında konumlu üç adet vericiyi 

dinleyen [0;0] noktasında konumlu bir pasif radar alıcısının [10;10] konumundaki hedeften 

yapmış olduğu menzil ölçümlerinin oluşturduğu bistatik menzil elipsleri gösterilmektedir.  

Örnekte tüm alıcı-verici ikililerinin hedefi tespit ettiği, yanlış alarm üretmediği ve ortamda 

yalnızca bir hedefin bulunduğu öngörülmektedir. Pasif radar alıcısının hedef tespit olasılığının 

birden küçük, yanlış alarm olasılığının sıfırdan büyük ve menzil ölçüm hatasının ihmal 

edilebilir olduğu varsayılmıştır.  



 

 

Şekil 4.4.4: Örnek alıcı verici ikilileri, bistatik ölçüm elipsleri ve ilgili hipotezler 

 Þ&ß� değişkeni ölçüm eşleştirme indikatörü olarak tanımlanmıştır. Đndikatörün alt indisleri i, j 

ve k sırasıyla alıcı-verici ikililerinin yaptığı ölçümlerin sıra endeksini belirtmektedir. Hedef, 

ilgili alıcı-verici ikilisi tarafından tespit edilmemişse bu endeks 0 değerine atanmaktadır.  

 

Þ&ß� = à1,                  ölçüm -, ä ve � aynı hedef kaynaklı 0,                                                        diğer durum   ï (4.4.5) 

 

Bu durumda, Şekil 4.4.4’te verilen örnek için Çizelge 4.4.1’de belirtilen hipotezler yazılabilir: 

 
Çizelge 4.4.1: Örnek için olası hedef konum hipotezleri 

Hipotez Hedef Konumu Þ%%%=1 Tüm ölçümler yanlış alarm Þ%%�=1 Elips 3 üzerinde bir hedef var, alıcı-verici 3 çiftinin birinci ölçümü hedef 
kaynaklı, diğer alıcı- verici ikilileri hedefi tespit edemedi Þ%�%=1 Elips 2 üzerinde bir hedef var, alıcı-verici 2 çiftinin birinci ölçümü hedef 
kaynaklı, diğer alıcı- verici ikilileri hedefi tespit edemedi Þ%��=1 Hipotez 4 konumunda bir hedef var, alıcı-verici 2 ve 3 çiftlerinin birinci 
ölçümü hedef kaynaklı, alıcı-verici 1 çifti hedefi tespit edemedi Þ�%%=1 Elips 1 üzerinde bir hedef var, alıcı-verici 1 çiftin birinci ölçümü hedef 
kaynaklı, diğer alıcı-verici ikilileri hedefi tespit edemedi 



 

Þ�%�=1 Hipotez 3 konumunda bir hedef var, alıcı-verici 1 ve 3 çiftlerinin birinci 
ölçümü hedef kaynaklı, alıcı-verici 2 çifti hedefi tespit edemedi Þ��%=1 Hipotez 2 konumunda bir hedef var, alıcı-verici 1 ve 2 çiftlerinin birinci 
ölçümü hedef kaynaklı, alıcı-verici 3 çifti hedefi tespit edemedi Þ���=1 Hipotez 1 konumunda bir hedef var, alıcı-verici 1, 2 ve 3 çiftlerinin birinci 
ölçümü hedef kaynaklı 

 

 

Bölüm 4.4.1.1.1.1’de açıklanan ölçüm modelinde bir hedefin her bir pasif radar alıcı-verici 

ikilisi için en fazla bir adet ölçüm üretebileceğini varsayılmaktadır. Benzer şekilde, her 

ölçümün en fazla bir hedeften kaynaklanıyor olması şartı da ölçüm modelinin gereğidir. Bu 

durumda, olası hedef konum hipotezlerinin kombinasyonları birbirleri ile uyumluluk 

açısından değerlendirilebilir ve ölçüm paylaşan hipotezlerin birbirleriyle uyumsuz olduğu 

görülür. Örneğin, Þ%�%= 1 ve Þ��%= 1 hipotezleri birbirleri ile uyumsuz olup, bu iki hipotezi 

bir arada içeren hipotezin gerçek olma olasılığı sıfırdır. 

 

Hipotez oluşturma birimi, Çizelge 4.4.1’de örneği verildiği üzere pasif radar ağı tarafından 

raporlanan ölçümlerinin olası kombinasyonları için hipotezlerin yazılması, bu hipotezlerin 

ifade ettiği hedef konum ve hız kestirimlerinin yapılması ve bu kestirimlerin doğru olduğu 

varsayılarak hipotezlerin olasılıklarına göre maliyetlendirilmesi ile sorumludur. 

 

IV.4.1.1.2.1.1.1 Hipotez sayısının sınırlanması 
 

Olası hipotezlerin sayısı alıcı-verici ikilisi sayısı ile üstel olarak artış göstermektedir. Bundan 

ötürü, Şekil 4.4.4 örneğinde olduğu gibi çok basit durumlar haricinde hipotezlerin tüm olası 

ölçüm kombinasyonlarından yazılması, her bir hipotez için hedef konum ve hız 

kestirimlerinin yapılması ve bu kestirimlere dayanarak hipotezlerin olasılıklandırılması 

uygulanabilir bir yöntem değildir. 

Olası hipotez sayısının sınırlandırılması için geçerlilik kapılaması ve eşikleme yöntemleri 

kullanılabilir. Yöntemlerle, ilgilenilecek hipotezin ifade ettiği hedef konum ve hız 

kestiriminin çevresinde kurulacak bir geçerlilik kapısı içerisine, seçilen eşik sayısından daha 

fazla ölçüm düşmesi şartı aranır. Örneğin, yapılan benzetim çalışmasında bir hipotezin atama 

algoritmasında değerlendirilmesi için en az üç adet ölçüm içermesi şartı aranmıştır. Bununla 

birlikte, bistatik menzil ölçümü tek başına bir eş menzil elipsi tanımlar. Hedef konumunun 

kestirilebilmesi için iki boyutlu uzayda en az 2 bistatik menzil ölçümünün kesiştirilmesi 

gereklidir. Dolayısıyla bistatik menzil ölçümü, tek başına, gruplandırılıp geçerlilik 



 

kapılamasına tabi tutulma için gereken bilgiyi ihtiva etmez. Ölçüm kombinasyonlarının 

kesiştirilip (ölçüm hatalarından ötürü kesişim noktası en çok olabilirlik kestiricisi ile hipotezin 

içerdiği tüm menzil ölçümlerine en yakın nokta olarak bulunur), bulunan hedef konumlarına 

göre geçerlilik kapılarının kurulması gerekir. En çok olabilirlik kestiricisi işlem yükü 

açısından pahalı bir nümerik optimizasyon yapılmasını gerektirir. Bu çalışmada, olası 

hipotezlerin bulunması için hipotez kombinasyonları üzerinden en çok olabilirlik kestirimi 

yapılması yerine, pasif radar ağının tarama bölgesi, en yüksek çözünürlüğü alıcı-verici menzil 

ölçüm hatası standart sapmasının yarısı değerinde bir çoklu çözünürlük ızgarası ile 

bölünmüştür. En yüksek çözünürlük ızgarasının gösterdiği her bir konum hücresi, en az üç 

farklı alıcı-verici ikilisi ölçümünün geçerlilik kapısına giriyor ise, bu konumla 

eşleştirilebilecek, en az üç adet ölçüm içeren tüm hipotezler yazılmıştır. Her bir hipotez için, 

ızgara konum hücresinde bulunan olası hedefin, en çok olabilirlik hız kestirimi Eşitlik 4.4.3’te 

verilen doğrusal denklem çözülerek bulunmuştur. Bu şekilde aşağıda belirtilen işlem 

kazançları elde edilmiştir: 

• Hipotez birleşimlerinin taraması, ölçüm sayısıyla artan kombinasyonlar uzayında 

değil, sabit büyüklükte bir hedef konum ızgarasında gerçekleştirilmi ştir. 

• Ölçüm kombinasyonlarından hedef konum ve hız değerinin kestirimi, nümerik 

optimizasyon ile değil, doğrusal bir denklem çözümü ile gerçekleştirilmi ştir. 

 

Çok çözünürlüklü ızgara, en az üç farklı alıcı-verici ikilisi ölçümü içermeyen hücrelerin 

gereksiz yere test edilmesini önlemek amacıyla kullanılmıştır. Tarama bölgesi, her biri, bir 

sonraki çözünürlük seviyesinin iki katı olan 8 çözünürlük ızgarasına bölünmüş, sırasıyla 

düşük çözünürlük ızgarasından yüksek çözünürlük ızgarasına en az üç ölçüm içerme taraması 

gerçekleştirilmi ştir. Bu şekilde üst çözünürlük seviyesinde gereken kriteri sağlamadığı tespit 

edilen hücrelerin gereksiz yere test edilmesi önlenmiştir. 

Bir hipotez birden fazla ızgara noktası ile eşleşebilmektedir. Bu durumda eşleştirilen ızgara 

noktaları arasından ölçüme Mahalonobis uzaklığı en az olan nokta hipotezin en çok olabilirlik 

kestirimi olarak alınmıştır.    

 

IV.4.1.1.2.1.2 Hipotez maliyetlendirme birimi 
 

Bu birim, oluşturulan en az üç ölçüm içeren hipotezlerin eşleşme maliyetinin 

hesaplanmasından sorumludur. Atama algoritmasında eşleşme maliyeti olarak iz skoru (track 



 

score, boyutsuz olabilirlikler oranı) değeri kullanılmaktadır [22]. Bu değer Eşitlik 4.4.6’da 

verilmektedir. 

 

bQ�Q3…Qð = − log Λp(�Q�Q3…Qð|M)Λp(�Q�Q3…Qð|∅) (4.4.6) 

 �Q�Q3…Qð , hipotezin eşleştirdiği ölçümleri belirtir. Birleştirilen ölçüm endeksleri sırasıyla r1, 

r2..., rN’de tutulmaktadır. Đz skoru fonksiyonunun payı, hipotezin içerdiği tüm ölçümlerinin bir 

hedeften kaynaklı olması durumunun olabilirliğini gösterir. Bu olabilirlik Eşitlik 4.4.7’de 

tanımlanmıştır.  

 

(�Q�Q3…Qð|M) = ò(1 − �W)��Ú(�)ð
�9� ��W�(�Q�|M)�Ú(�) (4.4.7) 

 

Eşitlik 4.4.7’de ±³´, ½³¾³¿…³ó altılı ölçüm listesinin k. alıcı verici ikilisine (k=1,2, ...,N) ait 

ölçümünü ve Pd bu ikilinin hedef tespit olasılığını ifade eder. u indikatör fonksiyonu 

belirtmekte olup ±³´ boş değilse 1, aksi takdirde 0 sonucunu verir.  ¶(±³´|®) olasılığı Eşitlik 

4.4.8’de verilmektedir. 

 

¶(±³´|®) = 12�I0I0T `(�(?�?ö)t3{|t � (?T �?T ö)t3{|Tt )
 

(4.4.8) 

 

Eşitlik 4.4.8’de B hipotez noktasının bistatik menzilini, Bö ölçülen bistatik menzili ve benzer 

şekilde BT  hipotez noktasının bistatik menzil oranını ve BT ö ölçülen bistatik menzil oranını 

belirtir.  

Đz skoru fonksiyonunun paydası, hipotezinin  tüm ölçümlerinin yanlış alarm olmasının  

olabilirliğini gösterir. Eşitlik 4.4.9 bu olabilirliği tanımlar ve bu eşitlikte ËÖ k numaralı alıcı-

verici ikilisinin ölçüm uzayının büyüklüğünü belirtir. 

 

Λ(�Q�Q3…Qð|∅) = ò� 1Ψõ�Ú(�)ð
�9�  

(4.4.9) 

 

 



 

IV.4.1.1.2.1.3 Çok boyutlu atama birimi 
 

Çok boyutlu atama işlemi Şekil 4.4.5’te verilen görsel bir örnek üzerinde açıklanacaktır.  

 

 

Şekil 4.4.5: Ölçüm birleştirme için bir örnek 

 

Şekil 4.4.5’te her biri dört adet ölçüm rapor eden üç alıcı-verici ikilisi için ölçüm birleşme 

hipotezleri ve bu hipotezlerin maliyetleri gösterilmektedir. Şekilde ölçümler her bir alıcı 

sütunu için alt alta dizilmiş daireler şeklinde verilmiştir. Her ölçümün endeksi daire 

merkezine yazılmıştır. Eşleştirilen ölçümler doğrular ile birleştirilerek ölçüm birleştirme 

hipotezleri gösterilmiş ve her birleşim hipotezi için birleşme maliyeti cijk yazılmıştır. cijk 

maliyet değişkeninde alt indisler (ijk) sırasıyla alıcı endekslerine atanmış olup, alıcının 

birleştirilen ölçümün endeksini tutar. Örneğin c112, birinci ve ikinci alıcının birinci, üçüncü 

alıcının ikinci ölçümünün birleştirilmesi maliyetini ifade eder. 

 

Ölçüm birleştirme algoritması, uyumlu ölçüm birleştirme hipotezleri kümesinin minimum 

maliyetli alt kümesini bulur. Uyumlu ölçüm birleştirme hipotezleri, aynı ölçümü paylaşan 

birden fazla hipotez içermeyen hipotezler kümesidir. Hipotezler için maliyet değişkeninde 

kullanılan endeksleme yöntemi kullanılırsa, ö����, �333÷ kümesi uyumlu bir ölçüm 

birleştirme hipotezleri kümesine, ö����, �33�÷ kümesi ise uyumlu olmayan bir ölçüm 

birleştirme hipotezleri kümesine örnek gösterilebilir. Şekil 4.4.5’te verilen durum için uyumlu 

ölçüm birleştirme hipotezleri,  ö����, �333, �fff, �øøø, ���3, �33�÷ kümesinin uyumlu alt 

kümelerinden meydana gelir. Ölçüm birleştirme hipotezleri kümesinin maliyeti, içerdiği 

hipotezlerinin maliyetleri toplamı olarak tanımlanırsa, örnekte en düşük toplam maliyete sahip 

ölçüm birleştirme hipotezleri kümesinin  -82 birim maliyete sahip ö���3, �33�, �fff, �øøø, ÷ 
kümesi olduğu görülür. 

C111 =-18     C112 =-20 

C222 =-22     C221 =-21 

C333 =-25 

C444 =-16 

 



 

 

Çok boyutlu atama birimi örnek üzerinde açıklandığı üzere, en az üç ölçüm içeren ve 

maliyetlendirilmiş hipotezleri alarak, bu hipotezler kümesinin en düşük maliyetli uyumlu alt 

kümesini bulur. Bu işlem için Şekil 4.4.6’da verilen algoritma kullanılmıştır. 

 

IV.4.1.1.2.1.4 Hipotez konum ve kovaryans kestirimi 
 

Çok boyutlu atama algoritması tarafından bulunan en düşük maliyetli uyumlu hipotezler 

kümesinin her bir elemanı bir deneme izini teşkil eder. Deneme izlerinin konumuna ait en çok 

olabilirlik kestirimi yapılmıştır. Bununla birilikte deneme izleri için bu kestirimin 

kovaryansının da bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla deneme izlerinin önsel (a priori)  

dağılımı, hipotezin en çok olabilirlik kestirimi ortalamalı, eksenlerde birbirinden bağımsız ve 

konum eksenlerinde  alıcı-veri menzil hatası standart sapmasının 6 katı, hız eksenlerinde alıcı-

verici menzil oranı hatası standart sapmasının 6 katı standart sapmaya sahip bir normal 

dağılım olarak varsayılmıştır. Önsel dağılım, hipotezin sahip olduğu alıcı-verici ölçümleri ile 

genişletilmiş Kalman filtrelemesine tabi tutularak sonsal (a posteriori) dağılım bulunmuş ve 

bulunan dağılımın ortalaması deneme izlerinin kestirimi, kovaryansı da deneme izinin 

kovaryansı olarak alınmıştır. Kullanılan genişletilmiş Kalman filtresi üçüncü dönem raporu 

bölüm 3.5’te açıklanmıştır. Yapılan kestirimlerin tutarlılığı, Monte Carlo koşuları ile  

normalize edilmiş kestirim hatası karesi (normalised estimation error squared) değerleri 

kullanılarak incelenmiştir.  

 

IV.4.1.1.2.2 Deneme izleri test alt modülü 
 

Deneme izleri arasında yanlış alarm kaynaklı izler de bulunabilmektedir. Bu izlerin hedef 

takip modülüne iletilmesinin önlenmesi amacıyla, deneme izlerinin en az iki ölçüm adımı 

boyunca gözlenmesi şartı koyulmuştur. Bu kapsamda, deneme izleri bir sonraki ölçüm anında 

geçerlilik kapısına düşen yeni deneme izleri ile Kalman filtrelemesine tabi tutulmuştur. Her 

deneme izinin, yeni deneme izlerinden en fazla biriyle eşleşebileceği varsayılarak, deneme 

izinin geçerlilik kapısına düşen her yeni deneme izi için ayrı bir iz hipotezi yazılmıştır. 

Hipotezlerin maliyeti için iz skoru fonksiyonu kullanılmış ve en düşük maliyetli iz eşleştirme 

problemi Munkres algoritması ile çözülmüştür. Munkres algoritmasının eşleştirdiği deneme 

izleri başlatılarak hedef takip modülüne iletilmiş, eşleşmeyen deneme izlerinin yanlış alarm 

olduğuna karar verilerek bu deneme izleri silinmiştir.  



 

1-  Herhangi bir alıcı-verici ikilisini seç ve bu ikilinin tüm ölçümleri için                         

      o ölçümü içeren hipotezlerini  eşleştirme maliyetlerine göre sırala (ölçüm sıfır da   

     dahil olmak kaydıyla) 

2-  Her bir ölçüm için en düşük maliyetteki hipotezi, ölçüm sıfır içinse uyumlu hipotezler  

     kümesinin en düşük maliyetli alt kümesini seç ve eşleştirme maliyeti için en alt sınırı  

     hesapla 

3-En alt sınır eşleştirmelerinde, varsa ölçüm çekişmelerini bul  

   - eğer çekişme yoksa bulunan eşleştirmeleri geri dön  

   -  çekişme varsa: 

4-   Fırsatçı (greedy) çözümü hesapla  

5- Fırsatçı çözümden daha yüksek maliyete sahip tüm hipotezleri sil 

6- En alt sınır maliyet ile fırsatçı algoritmanın bulduğu maliyeti k bölmeye ayır 

7- En alt maliyet seviyesinden başlayarak sırasıyla her bir maliyet seviyesinin içinde    

   uygun hipotezler kümesini ara 

   - Eğer uygun bir hipotez kümesi bulunduysa  

        + fonksiyon dönüş değeri olarak ata 

        + daha düşük eşleştirme maliyetine sahip ölçüm listelerini sil  

          + daha alt seviyelerdeki aramaları iptal et   

 

Şekil 4.2.6: Çok boyutlu atama çözücüsü 
 

IV.4.1.2 Simülasyon Çalışmaları ve Sonuçlar 
 

Đz başlatma modülü Bölüm 4.4.1.1.1.3’te açıklanan pasif radar ağında üç yakın, fakat 

çözülmüş, hedeften iz başlatışı ile test edilmiştir. Hedefler,Ü10000 10250 10500−5 0 1010000 10000 1000095 90 85 Ý 

konumlarından başlayarak doğrusal hareket gerçekleştirmektedir. Pasif radar ağındaki tüm 

alıcı-verici ikilileri için hedef tespit olasılığı 0.9 alınmıştır. Her ölçüm anında, alıcı-verici 

ikilileri hedef haricinde ortalama 25 yanlış alarm üretmektedir. Yanlış alarmların sayısı 

Poisson, konumları düzgün dağılımdan örneklenmekte olup yanlış alarmlar menzilde 0-60km, 



 

menzil oranındaysa  -500 –  +500 m/sn aralığında  düzgün dağıtılmıştır. Ölçüm hataları, her 

bir pasif radar alıcı-verici ikilisi için sıfır ortalamalı, menzilde 50 metre ve menzil oranında 1 

m/sn standart sapmalı normal dağılımlardan örneklenmiştir. Menzil ve menzil oranı ölçüm 

hataları birbirlerinden bağımsızdır.   

 

IV.4.1.2.1 Bulgular 

 

IV.4.1.2.1.1 Ölçüm birleştirme alt modülü 
 

120 Monte Carlo koşusu sonucunda çok boyutlu atama algoritmasının birleştirdiği 

ölçümlerden elde edilen deneme iz kestirimlerinin etkin değer hataları Çizelge 4.4.2’de 

belirtilmektedir.  

 
Çizelge 4.4.2: Deneme izlerinin etkin değer (rms) kestirim hataları (normalize edilmiş 
kestirim hatası karesi değerine göre veri sansürlenmiş) 

 Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 

X konum hatası (m) 25.65 25.89 23.10 

X hız hatası (m/s)  0.43 0.45 0.41 

Y konum hatası (m) 23.05 22.25 22.32 

X hız hatası (m/s) 0.46 0.45 0.44 

 

Çizelge 4.4.2’de verilen etkin değer kestirim hataları otuz adet aykırı değer sansürlenerek 

hesaplanmıştır. Üç hedef için 120 Monte Carlo koşusu sonucunda 360 kestirim yapılmış, bu 

kestirimlerin normalize edilmiş kestirim hatası karesi değeri Chi kare dağılımı 0.05 olasılık 

kuyruk üst eşiği olan 11.1  değerinden büyük bulunan 30 adeti sansürlenmiş, kalan 

kestirimlerden Monte Carlo ortalamaları hesaplanmıştır. Sansürlenmeyen kestirimlerin yüz 

yirmi Monte Carlo koşusu ortalama normalize edilmiş kestirim hatası karesi değerleri Çizelge 

4.4.3’te verilmektedir.  

 

Çizelge 4.4.3: Sansürlenmiş Monte Carlo koşu sonuçlarına göre deneme izlerinin normalize 
edilmiş kestirim hatası karesi ortalamaları (120 Monte Carlo koşusu ortalaması) 

 Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 
Normalize 
edilmiş kestirim 
hatası karesi 

3.96 3.80 3.93 

Bu sonuçlara göre, ölçüm birleştirme alt modülünün yapmış olduğu kestirimlerin %91.67 

kadarı tutarlı kestirimlerdir. Sansürlenen tutarsız kestirimlerin, yanlış atama, ölçüm hatası ve 



 

genişletilmiş Kalman filtresi hatası temel nedenlerinden kaynaklı olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Veri sansürlemesi yapılmaksızın, tüm kestirimlere ait ortalama etkin değer kestirim hataları 

Çizelge 4.4.4’te gösterilmektedir. Çizelge 4.4.5’te ise ölçüm birleştirmede yapılan yüzde 

atama hataları gösterilmiştir. Çizelge 4.4.4, Çizelge 4.2.5 ile birlikte değerlendirilirse, atama 

hatalarının tutarsız kestirimler üretilmesinde kısmen etkili olduğu görülebilir.  

 

Çizelge 4.4.4: Sansürlenmemiş sonuçlara göre deneme izlerinin etkin değer (rms) kestirim 
hataları 

 Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 
X konum hatası (m) 30.74 22.68  28.86 
X hız hatası (m/s)  0.61 0.43 0.48 
Y konum hatası (m) 26.82 28.84 36.38 
X hız hatası (m/s) 0.62 0.48 0.54 

  

Çizelge 4.4.5: Ölçüm birleştirmede yüzde yanlış atama oranları 
 Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 
Yüzde ölçüm 
atama hatası 

0.69 1.16 2.45 

 

120 Monte Carlo koşusu sırasında 6 kez yanlış alarmlar birleştirilerek hedef olmayan 

konumlardan hedef kestirimleri üretilmiştir.    

 

IV.4.1.2.1.2 Deneme izleri test alt modülü 
 

Belirlenen tespit olasılığı ve yanlış alarm yoğunluğu seviyelerinde, ölçüm birleştirme alt 

modülü tarafından üretilen yanlış alarm kaynaklı deneme izlerinin hiçbiri yapılan 120 Monte 

Carlo koşusu sırasında 2 boyutlu atama adımını aşarak yanlış iz başlatılışına neden 

olmamıştır. Bu durum yanlış alarm birleştirmesinin nadir ve birleştirilen yanlış alarmların 

sensör tarama uzayında rastgele dağılımından kaynaklanmaktadır.  

 

Deneme izleri için ölçüm birleştirme sonucunda tutarsız kestirimlerin üretilmesinin neden 

olabileceği geçerlilik kapılaması veri kaybı, geçerlilik kapılamasının maksimal hedef hızına 

göre yapılması ile aşılmıştır. Deneme izlerinin tamamı iki boyutlu atamada doğru şekilde 

eşleştirilmi ştir. Bu duruma özellikle menzil oranı ölçümlerinin kalitesi katkıda bulunmuştur. 

 



 

V. SONUÇ VE ÖNERĐLER  
 

Proje kapsamında yapılan araştırmalarda, farklı sinyal tiplerine sahip vericiler incelenerek, bu 

vericilerin ölçüm üretme noktasında modellemeleri yapılmış, farklı vericilere sahip pasif radar 

ağ yapılarında hedef takibinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli koşullar 

incelenmiştir. Proje teklifinde, pasif radar ağlarında hedef takip algoritmalarının 

başarımlarının incelenmesi ana amaç olarak belirtilmesine rağmen, proje başlangıcında 

yapılan çalışmaların bu tip ağlarda, aynı bilginin sunulduğu hedef takip algoritmalarının 

başarımların benzer olduğunu göstermesi, çalışmaların ilerleyen dönemlerde pasif radar ağı 

içerisinde radar ağından elde edilebilecek bilgi miktarının belirlenmesi, bilgi miktarının 

arttırılma yöntemleri ile çoklu hedef takibi senaryolarında ölçümler ile hedeflerin 

ili şkilendirilmesi ve hedef izlerinin başlatılması problemleri üzerinde yoğunlaşmasına sebep 

olmuştur.  

  

Proje çalışmalarında; gözetleme yaptığı ortamdaki hedeflerden bistatik menzil ve menzil oranı 

ölçümü yapma kabiliyetine sahip pasif radar ağında, çoklu alıcı tek verici mimarisine sahip 

çoklu sensör anlayışı  ile hedef takip başarımı analiz edilmiş, çoklu sensör anlayışı içerisinde 

ölçümlerin ihtiva ettiği bilginin sayı ve konum bakımından farklı alıcı–verici mimarilerinde 

nasıl değiştiği incelenmiştir. Pasif radar ağında bilginin değişimi üzerine yapılan 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar kullanılarak, çoklu hedef takibi için uygun alıcı-verici 

mimarileri belirlenmiş ve çoklu hedef takibinin temel problemlerinden olan ölçüm hedef 

ili şkilendirilmesi ve iz başlatılması problemleri üzerine incelemeler yapılmıştır.    

   

Proje çalışmlarının başlangıcında standart FM radyo yayınlarını dinleyen pasif radar (FM 

pasif radar) modeli oluşturularak, doğrusal olmayan bistatik meznil ve menzil oranı ölçümleri 

varlığında Unscented Kalman Filtre (UKF) ve Extended Kalman Filtre’nin (EKF) hedef takip 

başarım incelemeleri gerçekleştirilmi ştir. Yapılan çalışmalarda UKF’nin çalışmada 

tanımlanan doğusal olmayan kestirim problemini daha iyi çözdüğü sonucuna ulaşılmış ve bu 

yöntemin  çoklu sensör anlayışına uyarlanması ile hedef takibi başarımı 2 ve 3 boyutta hedef 

takibi açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Đki boyutta hedef takibi başarımının belirlenmesi için 

yapılan bilgisayar ortamı benzetimlerinde, yayın yapan kaynak (verici) sayısının artışı  ile 

hedeften alınan bilgi miktarının arttığı buna bağlı olarak hedef takip başarımının iyileştiği 



 

görülmüştür. Yüksek ölçüm belirsizliğine sahip FM pasif radarın, çoklu sensör anlayışına 

uyarlanması ile 80 km bistatik menzildeki bir hedefin 100 m’nin altındaki RMS konum 

hataları ile takip edilebileceği benzetim yolu ile gösterilmiştir. Çoklu sensör pasif radar 

sisteminin ölçüm belirsizliği, FM radyo yayın kaynakları ile sayısal yayın kaynaklarının 

dinlenilmesi ile elde edilecek ölçüm belirsizlik değerleri arasında değiştirilerek yapılan 

benzetimlerde, menzil ölçüm belirsizliğinin konum kestrim hataları üzerinde, menzil oranı 

ölçüm belirsizliklerinin ise hız kestirim hataları üzerinde baskın rol oynadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Yayın kaynağının sayısal yayın kaynakları türünden olması durumunun 

modellendiği menzilde küçük ölçüm belirsizliği durumu benzetimlerinde ise, RMS konum 

hatasının 20 m’lere kadar azaltılabileceği sonucu elde edilmiştir. Benzetimlerde ulaşılan bir 

başka sonuç ise, çoklu sensör yapıdaki alıcı–verici çifti sayısının hedef takibinde meydana 

getirdiği iyileşme miktarının, sayının artışına bağlı olarak azalıyor olmasıdır. Bu durum belirli 

bir alıcı–verici çifti sayısından sonra sisteme eklenecek yeni bir alıcı–verici çiftinin 

sağlayacağı takip iyileşmesinin, sistemde yapılan bu değişikli ğin maliyetini karşılamayacağı 

anlamına gelmesi manasına gelmektedir.  

 

Üç boyutta hedef takibi başarımının belirlenmesi için yapılan benzetimlerde elde edilen 

sonuçlar hedef takibinin, iki boyutta yapılan çalışmaların sonuçları ile kıyaslandığında daha 

düşük doğrulukta gerçekleştirildi ğini göstermiştir. Bu durum modellenen çoklu sensör 

ortamındaki alıcı-verici çifti sayısının arttırılması dolayısı ile hedeften alınan bilgi arttırılması 

ile iyileşme gösterse de bilgisayar ortamında yapılan benzetimlerde Z ekseninde (alıcı-verici 

çiftinin bulunduğu düzleme dik eksen) hedef takip başarımının istenilen düzeyde 

gerçekleştirilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Üç boyutta hedef takibinin incelendiği 

çalışmalarda Z ekseninde takibin yüksek doğrulukta yapılamamasının sebepleri 

incelendiğinde; pasif radar ağında verici olarak menzil ölçüm belirsizliği çok yüksek olan FM 

radyo vericilerinin kullanılması ve alıcı-verici topolojisinde bütün sensörlerin benzer 

irtifalarda bulunmasının etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üç boyutta hedef takibinin 

incelendiği çalışmalarda, pasif radar ağında verici olarak sayısal ses ve görüntü yayın 

kaynaklarının ölçüm bazında modellenmesi ile yapılan benzetimler, Z ekseninde de takip 

başarımının kabul edilebilir hata seviyelerinde gerçekleştirilebildiğini göstermiştir. Ancak 

verici tipinin sayısal yayın vericisi olarak modellenmesi radar ağı ile gözetlenebilecek 

mesafeyi kısaltmıştır. 



 

 

Proje çalışmalarında hedef takip başarımını etkileyen ana bileşenlerden birinin pasif radar ağı 

topolojisi ile hedefin gezingesi arasındaki ilişki olduğu gözlenmiş ve çalışmalar pasif radar 

ağı topolojisinin hedeften alınan bilgiye olan etkisinin belirlenmesi ve hedef takibi için uygun 

topolojisinin belirlenmesi yönünde ilerletilmiştir. Topoloji üzerine yapılan çalışmalarda hedef 

takibinin yapılmak istendiği bir bölge belirlenerek, bu bölgenin alıcılar ile çevrelendiği, 

vericinin alıcıların çevrelediği bölgenin merkezinde ve dışarısında olduğu iki durum 

incelenmiştir. Bu iki durum için de hedef takibi yapılmak istenen bölgede hedeften 

alınabilecek bilgi Fisher bilgisi türünden hesaplanarak, alıcı-verici sayısı ve konumuna bağlı 

olarak bilginin değişimi açısından incelenmiştir. Sensör toplojisi üzerinde yapılan çalışmalar 

sonucunda vericinin takip bölgesinin merkezinde olduğu durumda, 6 alıcı kullanılarak 37 km 

yarıçaplı dairesel bir bölgede belirli bir doğrulukta takip yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Vericinin takip bölgesinin dışında olduğu durumda ise, 40 km yarıçaplı dairesel alanda 10 

alıcı kullanılarak hedef takibinin belirli bir doğrulukta yapılabileceği sonucu elde edilmiştir. 

Bilgi değişiminin incelendiği çalışmalarda hedef takip doğruluğunu iyileştirmenin ya da hedef 

takibi yapılmak istenen bölgenin büyütülmesinin alıcı-verici çifti sayısının arttırılması ile 

mümkün olduğu benzetimlerle gösterilmiştir. Ancak gerçek yaşam uygulamalarında, alcı-

verici çifti sayısının çok arttırmak sensörler arası bilgi paylaşımı sırasında oluşacak 

haberleşme yükünün ve hedef takibi sırasında ölçümlerin hedefler ile eşleştirilmesi için 

yapılacak işlem miktarının çok artmasına sebep olacak ve bu süreçlerin gerçek zamanlı 

yapılmasını olanaksız kılacaktır. Dolayısı ile gerçeklenebilir bir sistemin kabul edilebilir 

sayıda alcı-verici çiftine sahip olması gerekmektedir.  

 

Pasif radar ağında yer alacak alıcı-verici çifti sayısı ölçüm hedef ilişkilendirilmesi yönünden 

de incelenmiş ve 6 alıcı-verici çiftine sahip radar ağında ölçümlerin hedef ile 

ili şkilendirilebileceği, üç boyutta hedef takibinin gerçekleştirilebileceği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Böylelikle gerçeklenebilir bir sistemin sahip olması gereken özellikler 

belirlenmiştir.  

 

Proje çalışmalarının son döneminde, özellikle bistatik menzil ve menzil hızı ölçümleri ile 

gerçekleştirilmesi zor olan, hedef takibinin önemli problemlerinden iz başlatma üzerine 



 

çalışmalar gerçekleştirilmi ştir. Bu çalışmalar sonucunda atama algoritması tabanlı bir iz 

başlatma yöntemi geliştirilmi ştir.   
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VII.  EKLER 
 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları 

 

Malzeme Tedarik Dönemi  Yaklaşık Bütçe Açıklama 
5 adet masa üstü 
bilgisayar  

1. Dönem  
 
 
 

12,500 TL 

Đşlem yükü yoğun çalışmalar için 
paralel işlem yapma amacıyla 
alım yapıldı. 

2 adet diz üstü 
bilgisayar 

1. Dönem Bilgiye uzaktan erişim ve arazide 
sinyal toplama amaçlarıyla alım 
yapıldı ancak, donanımsal 
araştırmalara başlanamadığı için 
arazide sinyal toplama işlemi 
gerçekleştirilemedi.  

Sarf malzeme 4. Dönem 1,000 TL Proje ihtiyaçları için çeşitli sarf 
malzeme alındı. 

Radar yazılımı 4. Dönem 13,500 TL Pasif radar modellemelerinin 
daha yüksek doğrulukta 
yapılabilmesine, dolayısıyla 
hedef tespit ve takip 
algoritmalarının başarımlarının 
modelleme hatalarından 
bağımsız olarak 
değerlendirilebilmesine imkan 
sağlamak amacıyla alım yapıldı.  

 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve Đlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

Proje kapsamında tedarik edilen masa üstü bilgisayarlar, hali hazırda proje ekibi tarafından 
Elektronik Mühendisliği Bölümü içinde aktif/pasif radar çalışmaları için kurulan laboratuarda 
kullanılmakta olup, benzer amaçla kullanılmaya devam edilecektir. 

Proje kapsamında tedarik edilen diz üstü bilgisayarlar, hali hazırda proje ekibi tarafından 
araştırma çalışmalarında kullanılmakta olup benzer amaçla kullanılmaya devam edilecektir. 

Proje kapsamında tedarik edilen Çoklu Hedef-Çoklu PRI Belirsizlik Çözücü Radar Tespit ve 
Raporlama Simülatörü Yazılımı hali hazırda proje ekibi tarafından Elektronik Mühendisliği 
Bölümü içinde aktif/pasif radar çalışmaları için kurulan laboratuarda kullanılmakta olup, 
benzer amaçla kullanılmaya devam edilecektir. 
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Abstract - In this paper, the amount of information that 

can be extracted from a passive radar network is analyzed 

based on Fisher information. The study aims to present a 

measure of performance for target tracking with respect to 

varying sensor numbers and geometry. Adequate number 

and geometry of receivers for different locations of 

“illuminators of opportunity” have been proposed to 

achieve an estimated target state with predetermined level 

of error. Additionally, tracking zones where tracking error 

can be sustained below a predetermined level have been 

established. Obtained results could prove useful while 

designing a passive radar network based on tracking 

accuracy requirements.  

Keywords: Passive radar, likelihood function, Fisher 

information, tracking, estimation. 

1 Introduction 

Passive radar systems are a variant of bistatic radars that 

accomplish target detection and target tracking functions 

without emitting any energy but by exploiting “illuminators 

of opportunity” as a source of radar transmission. The 

growth in the number of RF emissions for TV and radio 

broadcasts in addition to terrestrial and space based 

communications have created diversity in the signal types 

that would be exploited by passive radars. The use of 

emission at VHF and UHF frequencies makes passive radars 

able to detect stealthy targets easier than the modern active 

radars which do not use this part of the spectrum. Due to 

these advantages and advances in cheap computational 

power, there has been significant increment in the number of 

studies on passive detection in the last decade, which focus 

on two main subjects namely, target detection and target 

tracking. Target detection problem in passive networks is 

analyzed through waveform properties of the signal types 

available for these networks by means of maximum 

detectable range, available range and range rate resolutions 

[1–3]. On the other hand, principal problems of target 

tracking with bistatic/multistatic passive measurements are 

track initiation, data association, target 

classification/recognition and track maintenance [4-8].    

 Performance of any tracker is affected by target 

detection process by means of durability of detection in time 

and accuracy of the obtained measurements. While, 

detecting a target in every scan guaranties to have 

information about the target state, accuracy of the observed 

measurements will determine the accuracy of the estimated 

target state that can be achieved by the tracking algorithm. 

Accuracy of the measurements can be thought as the amount 

of information about target state and can be modeled 

through the use of Fisher information [9]. In this view, in a 

passive radar network the amount of information contained 

in target originated measurement about target state would 

depend on the number of transmitter–receiver pairs (which 

we will call a `sensor`), locations of the pairs and the target 

state. In this study the relation between detection and 

tracking in passive networks has been used to determine the 

effect of number of sensors and sensor geometry on the 

information gathered from the target originated 

measurement through the analysis of Fisher Information 

Matrix (FIM). Variation of available information depending 

on number/geometry of sensors and target states can be 

monitored by observing the FIM. Diagonal elements of the 

inverse of FIM, which is known as the Cramer-Rao Lower 

Bound (CRLB) are the variances of the parameters to be 

estimated, square root of which can be defined as the 

uncertainty pertaining to these parameters. The obtained 

uncertainty, then, can be utilized to define a bound for 

achievable accuracy of estimated target state in passive 

radar networks.  

 In this paper, an analytical study, based on the FIM, 

regarding the performance of passive radar networks is 

presented. The study aims to present the performance limits 

with respect to varying sensor numbers and geometry. For 

this purpose, a single transmitter multi receiver passive 

radar network with the capability of measuring bistatic 

range and range rate has been modeled and Fisher 

information has been computed independent of target 

detection and tracking where the target was assumed to be 

moving on a grid defined in 3D Cartesian space. FIMs have 
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been computed based on static parameter estimation at 

every possible location of the target for different 

configurations (different number of sensors and different 

sensor geometry) in a passive radar network. The 

information contained in the measurements observed from 

the network has been analyzed in terms of total position and 

velocity uncertainties as well as the normalized coverage 

area. Furthermore, 3D tracking zones are computed that 

have an uncertainty level less than a pre-defined value for 

both position and velocity. Also the distribution of the 

uncertainties in these zones has been presented.       

 The paper is organized as follows: In section II 

derivation of likelihood function is given and Fisher 

information matrix based on static parameter estimation is 

derived for 3D target state. Passive radar network 

configurations and simulation results are presented in 

section III. Finally in section IV a brief summary and 

discussion of the results are given. 

2 Likelihood Function and the Fisher 

Information Matrix 

Assume that θ  is the vector valued parameter that contains 

positions , ,x y z  and velocities , ,vx vy vz  in 3D Cartesian 

space to be estimated. rL and tL  are locations of the 

receiver and transmitter respectively. 

[ ]Tx vx y vy z vzθ =              (1) 

[ ]Tr r r rL x y z=             (2) 

[ ]Tt t t tL x y z=                 (3) 

Let rR and tR  denote the distances between the receiver and 

the target of interest and between the transmitter and target 

of interest respectively. Assume that range rate of the target 

with respect to the receiver and transmitter are  rRɺ  and tRɺ  

respectively. Then, one can write bistatic range and range 

rate measurements generated by a passive transmitter–

receiver pair as  

r t rr R R ε= + +                         (4) 

r t rr R R ε= + + ɺ
ɺ ɺɺ               (5) 

where 

2 2 2( ) ( ) ( )r r r rR x x y y z z= − + − + −    (6) 

2 2 2( ) ( ) ( )t t t tR x x y y z z= − + − + −        (7) 

( ) ( ) ( )r r r
r

r

x x vx y y vy z z vz
R

R

− + − + −
=ɺ      (8) 

( ) ( ) ( )t t t
t

t

x x vx y y vy z z vz
R

R

− + − + −
=ɺ        (9) 

Here rε and rε ɺ  are measurement errors which are assumed 

to be mutually independent Gaussian processes with zero 

mean and variances 2
mσ  and 2

mσ ɺ  respectively. Assuming 

that that 2
mσ  and 2

mσ ɺ  are known, then the likelihood 

function of the parameter θ  can be written as 

2 2

2 2

( , | , , )

( ) ( )1 1
exp( ) exp( )

2 22 2

m m

r t r t

m mm m

r r

R R r R R r

θ σ σ

σ σπσ πσ

Λ =
− + − − + −
ɺ

ɺɺ

ɺ
ɺ ɺ ɺ  

                         (10) �

In the presence of more than one transmitter-receiver pairs 

the likelihood function can be defined as the multiplication 

of the individual likelihood functions of each pair under the 

assumption that measurement errors are mutually 

independent, as given by Eq. (11) 

1

( | , ) ( , | , , )

k

i i m mi i
i

Z Z r rσθ θ σ σ
=

Λ = Λ∏ ɺ
ɺ       (11) 

In Eq. (11), Z  is set of measurements acquired from the 

sensors at time t and Zσ  is set of standard deviations 

pertaining to the measurements.  For the described system 

the Fisher information matrix is defined as, 

 

0

ln( ( ))tFIM E θ θ
θ θ

θ
=

 = − ∇ ∇ Λ
 

         (12) 

 

where θ∇  is the gradient operator. Logarithm of the 

likelihood function for a single transmitter-receiver pair is  

 

2 2

2 2

ln( ( ))

( ) ( )
ln(2 )

2 2

r t r t
m m

m m

R R r R R r

ϕ θ

πσ σ
σ σ

= Λ =
+ − + −

− − − ɺ

ɺ

ɺ ɺ ɺ    (13) 

 

then the Fisher information matrix is written as  

 

2 2

2

2 2

2

z

z z

x vx

FIM E

v x v

ϕ ϕ

ϕ ϕ

 ∂ ∂
 

∂ ∂∂ 
 = −
 
 ∂ ∂
 

∂ ∂ ∂  

⋯

⋮ ⋱ ⋮

⋯

         (14) 

 

Derivation of the elements of FIM is given in the Appendix 

for a single sensor. However, it can be easily expanded to 

multiple sensor case by using Eq. (11) as sum of FIMs. 

                     

3 Passive Radar Configurations and 

Simulation Results 

In this study, single transmitter multi receiver passive radar 

network with capability of measuring bistatic range and 

range rate has been modeled. The analysis carried out here 

is independent of target detection and tracking processes. 

The multistatic passive network is assumed to output bistatic 

range and range rate measurements that are generated by 

each transmitter-receiver pair and modeled as corrupted by 

additive white Gaussian noise with known mean and 
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variance. In the analysis, plane earth model is used and 

coverage area of the passive radar network is kept limited in 

both X and Y axes in the interval of (-200km, 200km). It 

was assumed that target is moving in a 400 m long discrete 

grid in both X and Y axes and target movement is assumed 

independent between two locations. Target was assumed to 

be moving in 3D Cartesian space according to state vector 

[ ]Tx x y y z zɺ ɺ ɺ  at a fixed altitude. Measurements obtained 

from each transmitter-receiver pair for 3D target state have 

been given as.  

 

In Eqs. (15) and (16), subscripts “ r ” and “ t ” indicate the 

location of receiver and transmitter in 3D Cartesian space 

respectively. Additive error terms rε  and rε ɺ  are modeled as 

white Gaussian processes with zero mean and variances of  
210000m  and 21( / sec)m  respectively. 

  A passive radar network consisting of single transmitter 

multi receivers is modeled in two principal configurations of 

transmitter-receiver locations. Receivers are located to form 

a circle. Two different transmitter locations are assumed in 

the circular receiver configuration of which one is at the 

center of receiver circle and the other is out of it. Thus, both 

having a transmitter in a controlled territory and a 

transmitter which is located out of the homeland borders are 

modeled. In the second configuration the transmitter is 

located at 75 km from the center of receiver circle and at 45°  

azimuth angle measured counterclockwise from the X axis 

measured. After fixed transmitter locations are determined, 

several different transmitter-receiver geometries are 

generated by changing the number of receivers and the 

radius of the receiver circle. The number of receivers has 

been changed from 3 to 72 which corresponds to 60° 

separation between adjacent receivers in the 3 receiver case 

and 5° separation between adjacent receivers in the 72 

receiver case. For the first configuration, the smallest radius 

of the receiver circle is set to 10 km and it is increased to 

100 km by 5 km increments. Radius of the receiver circle is 

also varied between 10-50 km with 5 km increments for the 

configuration in which transmitter was located outside the 

circle. For all configurations, altitude of receivers and 

transmitters was assumed to be same and set to the ground 

level. 

  Variation of the Fisher information, i.e. changes in 

uncertainty, w.r.t. the target state and transmitter-receiver 

configuration have been analyzed in terms of Total Position 

Uncertainty (TPU), Total Velocity Uncertainty (TVU) and 

Normalized Coverage Area (NCA) through simulations. 

TPU and TVU are computed for the k
th

 position of the target 

on the grid as follows, 

1( ) k k k k k k
k k xx xx yy yy zz zzU diag FIM −  = = Σ Σ Σ Σ Σ Σ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺɺ

 (17) 

k k k
k xx yy zzP = Σ + Σ + Σ

 
(18) 

k k k
k xx yy zzV = Σ + Σ + Σɺɺ ɺ ɺ ɺɺ  (19) 

1

1
N

k

k

TPU P
N

=

= ∑  (20) 

1

1
N

k

k

TVU V
N

=

= ∑  (21) 

where kFIM and “ diag ” indicate Fisher information matrix 

at the k
th

 position and the diagonal elements respectively. 

However, not all target positions (cells of grid) contribute to 

summations defined by Eqs. (20) and (21). Only the cells 

for which the computed uncertainty value is less than 300 m 

in position and 4 m/sec in velocity for all axes have been 

taken into account. Thus, zones where position and velocity 

of the target can be estimated with significant error level are 

determined. NCA was determined as the ratio of area of 

cells which have significant uncertainty levels as defined 

above to area of receiver circle as given by Eq. (22) 

where, , ,cr r N  are radius of the receiver circle, radius of a 

cell and the number of significant cells respectively. 

 

3.1 Simulation Results  

Simulation results for 3D target state are presented in this 

subsection. It is assumed that target is moving at constant 

altitude of 5 km and is stationary at the grid point during the 

measurement extraction process. For the first configuration 

where the transmitter is located at the center, variation of 

TPU and TVU with respect to the change in the number of 

receivers and radius of receiver circle are shown in Figs. 1 

and 2. Total uncertainties in position and velocity reduce 

exponentially with the increasing number of receivers for all 

radiuses. This is expected due to fact that increase on 

amount of information by deploying more transmitter-

receiver pairs and gathering more measurements leads to 

more accurate state estimation. However, it is seen explicitly 

in the Figures that while changing the number of receivers 

from 3 to 10 provides significant improvement in 

uncertainty, contribution from the addition of a new receiver 

reduces rapidly after the 10
th

 receiver. This outcome is 

supported by the NCA analysis which is presented in Fig. 3. 

As it is seen in Fig. 3 a rapid growth in NCA has been 

obtained while increasing the number of sensors from 3 to 

10 whereas the growth rate decreases for each sensor added 

after the 10
th

.  

2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

r r r

t t t r

R x x y y z z

x x y y z z ε

= − + − + − +

− + − + − +
 (15) 

2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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r r r
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t t t
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t t t

x x x y y y z z z
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x x y y z z

x x x y y y z z z
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c cN r Nr
NCA

r r

π

π
= =  (22) 

1117

Authorized licensed use limited to: ULAKBIM UASL - ANKARA UNIVERSITESI. Downloaded on March 29,2010 at 06:01:49 EDT from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



Another result worth mentioning is the effect of radius of the 

receiver circle. Smaller radius achieves bigger NCA in 

comparison to the larger receiver circle. For instance the 

NCA has been 2.5 times the area of the receiver circle with 

the 30 km receiver circle when the maximum numbers of 

receivers is deployed.  100% coverage of the region 

bounded by receiver circle could be achieved by exploiting 

6, 8 and 15 receivers for 30km, 50km and 75km receiver 

radius respectively. 

 Analysis of TPU, TVU and NCA has shown that 

growth in the number of transmitter-receiver pairs deployed 

in a passive radar network has the advantage of collecting 

more information from the target of interest, i.e. estimating 

target state more accurately and covering a greater region. 

However in real world implementations, utilizing a big 

number of transmitter-receiver pairs increases the 

communication cost and the measurement to track data 

association problem becomes almost unsolvable in real time. 

Therefore, a feasible passive radar system should be 

designed to have the appropriate number of sensors to cover 

the region of interest with acceptable accuracy while 

allowing computations to be carried out in real time. Such a 

system can be designed by utilizing the results presented in 

Figs.1-3. As mentioned previously 100% coverage of the 

region of interest with uncertainties in position and velocity 

less than 300 m and 4 m/sec respectively can be achieved by 

exploiting 6 receivers located on a circle with radius 30 km. 

For further analysis, detailed simulation results have been 

obtained for the 6 receiver configuration. First of all, bounds 

of the NCA have been investigated by expanding the radius 

of the receiver circle in 10 km, 100 km interval with 5km 

increments and the results are given in Fig. 4. 
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Figure 1. Variation of position uncertainty with respect to 

the number of receivers. 
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Figure 2. Variation of velocity uncertainty with respect to 

the number of receivers. 
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Figure 3. Variation in the normalized coverage area with 

respect to the number of receivers. 

As shown in Fig. 4, the NCA is greater than 1, i.e. bigger 

than the area of the receiver circle, while the radius of the 

circle varies between 10 km and 37 km. The coverage, then, 

decreases to 20% beyond 37 km radius for the fixed number 

of receivers. The NCA is approximately 1.25 when the 

radius is 30km which is a fine coverage and image of this 

region has been given in Fig. 5. The region depicted in 

Figure 5 may be thought as the tracking zone where the 

upper bound of tracking error is 300 m in position and 

4 m/sec in velocity around the edges of the region. 

Distribution of position uncertainties within the tracking 

zone has been given for X, Y and Z axes in Figs. 6, 7 and 8 

respectively. While uncertainties on X and Y axes vary in 

the interval of 30-80 m, the uncertainty on Z axis varies in a 

wider range (30-300m) and these results show that bounds 

of the tracking zone are determined by the uncertainty on Z 

axis. Similar distribution patterns and higher uncertainty 

level on Z axis have been obtained for velocity uncertainties 

and results have been given in Figs. 9-11. 
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Figure 4. Variation of the NCA with respect to the 

increasing radius of the receiver circle. 
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Figure 5. Computed tracking zone where position 

uncertainty is less than 300 m and velocity uncertainty is 

less than 4 m/sec in X, Y, Z axes (asterisks indicate receiver 

locations and pentagram indicates transmitter location) 
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Figure 6. Distribution of position uncertainty on X. 
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Figure 7. Distribution of position uncertainty on Y. 
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Figure 8. Distribution of position uncertainty on Z. 
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Figure 9. Distribution of velocity uncertainty on X. 

Simulation results for the configuration in which transmitter 

is located outside the receiver circle have showed that, the 

change in the location of transmitter has a great effect on the 

size of the coverage region as well as uncertainty levels. 
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Coverage region of a passive radar network comprising 6 

receivers located on a circle with radius 30 km is shown in 

Fig. 12. 
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Figure 10. Distribution of velocity uncertainty on Y. 
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Figure 11. Distribution of velocity uncertainty on Z. 

As it is seen from the figure, the region lying between the 

transmitter and center of the circle could not be covered by 

the passive radar network. In order to cover this region, one 

can locate another transmitter at 225° measured CCW from 

the X axis that results in 12 transmitter-receiver pairs. 

However, this is not feasible under the assumption that 

emission sources are “illuminators of opportunity” and they 

are not under control. Another solution to this problem 

would be to increase the number of receivers until region 

bounded by the receiver circle is fully covered. Adequate 

number of receivers has been found to be 10 where the 

coverage area for this configuration is depicted in Fig. 13. 

Further analysis has been carried out in order to determine 

the achievable maximum radius of the receiver circle for the 

10 receiver configuration. Circle radius has been expanded 

from 30 km to 50 km by 1 km increment and variation of the 

covered region observed. Simulations have revealed that the 

achievable maximum radius for this configuration is 40 km 

beyond which a circular gap occurs due to higher 

uncertainties in position and velocity as depicted in Fig. 14. 

 Moreover, variations of position and velocity 

uncertainties with respect to the number of receivers for the 

transmitter outside the receiver circle case are given in Figs. 

15 and 16 respectively. These results were obtained for case 

where radius of receiver circle is 30 km.  
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Figure 12. Computed tracking zone for the 6 receiver 

configuration  

X (km)

Y
 (

k
m

)

-50 0 50

-50

0

50

 

Figure 13. Computed tracking zone for the 10 receiver 

configuration 

If one made a comparison between the position uncertainties 

obtained by configurations one and two, it would be seen 

that there is approximately 100 m difference in position 

uncertainties for the two configurations whilst second 

configuration deploys more receivers than first one. Similar 

results are obtained for the velocity uncertainty as well. 

Although the simulation results presented here depict a 

circular sensor geometry, similar results would be obtained 

for any symmetrical sensor geometry where the minimum 

number of sensors should be 6, i.e., hexagon, octagon etc. 
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Figure 14. Computed tracking zone beyond the achievable 

maximum receiver circle radius  
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Figure 15. Variation of the position uncertainty (transmitter 

outside the receiver circle case) 
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Figure 16. Variation of the velocity uncertainty (transmitter 

outside the receiver circle case) 

 

4 Conclusions 

In this study, position and velocity uncertainties in a passive 

radar network have been analyzed in terms of Fisher 

information. For this purpose, Fisher information matrix 

based on static parameter estimation has been derived and 

different numbers of sensors and sensor geometry have been 

considered. The obtained uncertainty can be utilized to 

define a bound for achievable accuracy of the estimated 

target state in passive radar networks.            
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APPENDIX 

Derivation of Elements of FIM 
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Abstract – In this paper, we implement a 
multidimensional assignment based multistatic tracker 
and test it on a 3D multitarget tracking scenario that 
includes crossing targets as well as targets moving in 
formation. We find that the assignment based multistatic 
tracker can successfully keep tracking initiated tracks 
accurately. However, efficient track initiation needs 
further study.           

Keywords: Multistatic tracking, passive radar, multistatic 
radar, multidimensional assignment.  

1 Introduction  
Although bistatic radar systems have been of interest to 
researchers since the early days of radar, it is quoted in 
[10] that the interest in bistatic radar gets renewed 
approximately every fifteen years. Recently, there has 
been a new surge of interest in the studies on bistatic radar 
systems. In particular, passive bistatic radar systems 
(PBR) that use non-radar transmitters (transmitters of 
opportunity) as their illumination source have gained 
much celebration. The promise of cheap and quiet 
receivers, aspect angle diversity and improved target 
tracking accuracy could be considered as the main 
motivators for this resurge of interest [1].  

 PBR systems described in the open literature 
generally utilize cheap antenna arrays that provide poor 
angular resolution. The main observables for such systems 
are the bistatic range and bistatic range rate of the target 
of interest. Therefore, using any such system, 
multilateration is necessary in order to estimate a target’s 
position. However, considering a realistic multitarget 
tracking scenario, multilateration posits a hard data 
association problem. Nevertheless, the open literature on 
PBR systems is generally oriented towards the issues of 
detection while neglecting tracking. There is only few 
published research that directly address the issue of fusing 
multiple sets of measurements from separate bistatic 
receiver-transmitter pairs. The pioneering work on the 
subject  [11]   addressed  the   issue  of  deriving  a  unique  

 
1 This work is supported by Ankara University Scientific Research 
program through contract No: 08B4343001 

tracking algorithm structure for multistatic radar systems 
for single target tracking without considering any specific 
transmission source. The study also assumed that the 
angle measurement is available along with the range 
measurement. In [2] the authors used probability 
hypothesis density (PHD) filter in a 2D tracking scenario 
for a passive multistatic radar system (PMR) that utilize 
multiple FM transmitters and a single receiver. In this 
contribution, our interest lies mainly in 3D tracking. 
Although conceptually extendable to the three dimension 
case, the performance of the PHD filter in such a scenario 
can be a case for a further study. However, as shown in 
[5], FM signal waveform properties do not allow accurate 
bistatic range measurements, thus hindering both 
association and tracking accuracies. In [3] a multi 
hypothesis filters (MHT) based multistage tracker was 
used to track a single target in clutter. The MHT algorithm 
suggested in [3] utilized first a 1D range tracker to 
suppress clutter measurements, then 1D range tracks were 
fused to find likely 2D Cartesian target estimates. Finally, 
likely 2D Cartesian target estimates were fused to get full 
3D tracks. The suggested multistage structure of the 
tracking algorithm was designed to reduce the 
measurement to target association load. However, as for 
the detection ranges considered, the number of possible 
targets might overload even a multistage tracker. 
Furthermore, for targets that are close to the receiver, the 
2D location estimates formed using an expected target 
height could vary depending on the true target height; thus 
reducing the 2D to 3D information flow. The illuminators 
considered in [3] were digital audio broadcast (DAB) and 
digital video broadcast-terrestrial (DVB-T) networks. 
Both DAB and DVB-T have good range resolutions. In 
[4] a particle filter based algorithm that bypasses 
traditional two stage (plot extraction, tracking) data to 
tracker flow, and that tracks directly from the received 
radar signal was suggested. Unfortunately, the details of 
the algorithm for the multitarget case were not given due 
to space limitations.   

 In this study we consider a relatively difficult 
multitarget tracking in clutter problem with a multistatic 
radar system where crossing targets and targets flying in 
formation are present. Such a scenario requires the 
multidimensional assignment problem to be solved. We 
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implement a tracking algorithm to be used with a network 
of six bistatic receivers observing a hexagonal region. One 
primary difference of our approach from the first two 
studies given above is that our radar system is composed 
of multiple receivers listening to a single transmitter as 
opposed to a single receiver listening to multiple 
transmitters. While increasing the receiver cost and 
requiring synchronization and communication between 
receivers and a data processing center, this cellular type 
approach provides spatial separation for distant targets 
(targets in different cells), thus reducing number of 
association hypotheses that the assignment problem needs 
to  solve.  

 The tracker presented in this study is based on 
multidimensional assignment algorithm [6-7].  Similar to 
[7], at each scan tracks are associated with a set of 
measurements that minimize the global track to 
measurement association cost. Unassociated 
measurements are then fed to the track initiator module to 
test for new tracks. It is assumed that probability of 
detection is high so that at least three measurements are 
received from each target in the surveillance region, 
thereby enabling 3D tracking. 

 This paper is organized as follows: In section 2 our 
receiver – transmitter geometry is presented.  In section 3 
the bistatic measurement model is outlined. In section 4 
the tracking algorithm is described. In section 5 our 
simulation experiment is given and finally in section 6 our 
results will be summarized.   

2 Receiver – Transmitter Geometry 
In our set up, the illuminator is placed at the origin of the 
coordinate system. Encircling the illuminator are the six 
receivers located at the vertices of a hexagon centered at 
the origin. The side length of the hexagon is taken to be 
20 kilometers. This receiver – transmitter geometry is 
depicted in Figure 1.   

 
Figure 1. Transmitter (black triangle), receiver (red 
square) locations 
 

 Although the given specific transmitter-receiver 
geometry has been assumed, the study, with ease, can be 
extended to the cases where transmitter is located 
anywhere in the region encircled by the receivers or even 
where the transmitter is located outside the receiver 
formation.  The location of the transmitter will affect the 
amount of information contained in an observation that a 
receiver-transmitter pair has produced [13]. This will in 
return affect the tracker’s performance. However, the 
design of the multidimensional assignment tracker is 
independent of the receiver-transmitter geometry. 
   
3 Measurement Model 
Each receiver measures bistatic range and bistatic range 
rate of a target corrupted by additive white Gaussian 
noise. Given the state of a target X at time t to be defined 
by a vector consisting of the target’s position and velocity 
values as shown in Eq. (1), the bistatic measurement of 
target’s range and range rate for a receiver k located at   
can be found by using Eq. (2-3) [3] 

                    (1) 

               (2) 
    .             (3) 
 

In Eq. (2-3), p denotes the position and v denotes the 
velocity vector of the target X.  and   are measurement 
noises for range and range rate respectively. 

 It is assumed that receivers in the constellation report 
their measurements to a data processing center 
synchronously and registration errors are not modeled.   

4 Tracking Algorithm 
The block diagram of the tracking algorithm implemented 
in this study is shown in Figure 2. As shown in figure, the 
algorithm comprises two main modules, namely the 
tracker and the track initiator. In the design of the tracking 
algorithm, it is assumed that measurements collected from 
each receiver are reported to a data processing center 
periodically.  Furthermore, communication with receivers 
is assumed to be synchronized.   

 At the data processing center, received 
measurements from each time scan are first populated and 
collected in a measurement list. The measurement list is 
then presented to a list of confirmed tracks and generic 
validation gating [9] is applied to determine likely track-
measurement combinations. Each measurement 
combination1 that has passed the ellipsoidal validation 
gating is filtered with the state estimator and its track 
score is calculated. The multidimensional assignment 
algorithm is next applied to determine the track-
                                                 
1 A valid set of measurements constitutes at least 3 detections. When the 
detection probability of each receiver is taken to be 0.9 and independent 
detection among receivers is assumed, a target produces at least 3 
detections with a probability of 0.9987. 
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measurement combinations that optimize the global track 
score. The track list is then updated with the optimal 
association and the associated measurements are dropped 
from the measurements list. For the tracks that are not 
associated with a valid measurement set, a track drop 
iterator is incremented. If the track drop iterator is 
incremented for four consecutive scans, then the track is 
dropped. This completes the operation of the tracker 
module.  

 The remaining measurements that have not been 
associated with any of the confirmed tracks are later 
collected in the unassociated measurement list, whose 
elements are fed to the track initiator module. At the track 
initiator module, the unassociated measurement list is 
firstly presented to a list of tentative tracks [7] and the 
tracker module is called back to determine tentative track 
– measurement associations. The tentative tracks that are 
updated with a valid set of measurements are then 
appended to the tracks list and their associated 
measurements are dropped from the measurements list. 
The unassociated tentative tracks are dropped from the 
tentative tracks list.   

 The final measurement list is used to initiate new 
tentative tracks. In order to reduce the number of 
optimizations performed in this step, every measurement 
that will go through further processing is required to have 
at least one related measurement (range only validation 
gating) from the previous two scans2 . Maximum 
likelihood estimates of hypothesized target states using 
combinations of range only validation gated 
measurements from each receiver are then computed. In 
order to further reduce the number of optimizations, each 
target state estimate is required to have at least four 
detections3. A track score is calculated for each 
hypothesized target and the multidimensional assignment 
algorithm is used to extract tentative tracks as shown in 
[6]. This step completes the operation of the track initiator 
module.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Tracking algorithm block diagram 
 

                                                 
2 The range only validation gating is applied to a copy of full sets of 
measurements where the associated measurements are not dropped.  
3 At detection probability of 0.9, the requirement will be valid a 
probability of 0.9842. 

4.1 Target motion model  
The target state is assumed to evolve according to the 
discrete white noise acceleration model (DWNA) [8]. The 
DWNA state equation is shown in Eq. (4).  
  
  1 Γ           (4)  
 
where, 

  

1  0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1  0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 
0 0 0 0  0 1

 

    Γ

 0 0
0 0

0  0
0 0

0  

0 0

  

 
In Eq. 4, T represents the sampling period and v(t) is a 
three dimensional vector of accelerations. The acceleration 
in each coordinate is assumed to be normally distributed 
with zero mean and independent from the accelerations for 
the other coordinates. In DWNA model, the acceleration 
vector is assumed to be constant during each sampling 
period.   

 
4.2 The state estimator  
Since the measurement equation is a nonlinear function of 
the target state, a nonlinear tracking filter has to be used. 
In this study, a first order extended Kalman filter (EKF) is 
chosen to be the state estimator.  

 Let …  be a sextuple sets of measurements 
consisting of a measurement set from each receiver 
associated with a track4. The EKF measurement update is 
performed using the batch vector of measurements formed 
by stacking the nonempty measurement sets given in 

…  

 The Jacobian matrix required to linearize the 
measurement equations for this batch measurement vector 
can be found by stacking the Jacobian matrices of 
measurement equations for each receiver that reports a     
non-empty measurement set. Let 1|

      be the predicted state for a given target at 
scan t+1 and let    and   ̂  
represent the position vectors of receiver k and the 
predicted target state; then the Jacobian matrix of range 
and range rate measurement   equation is 
given in Eq. (5-9) 

           (5) 

                                                 
4 If not empty, each receiver’s measurement set consists of the vector of 
its measured range and range rate. When no measurement can pass the 
validation gate test, an empty set is returned by the receiver therefore 
representing a misdetection 
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Ψ

Ψ Ψ Ψ               (6) 

 
Ψ

0                   (7) 

 
Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ       (8) 

 
Ψ Ψ

                   (9) 

where Ψ x, y and z 

4.3 Measurement association  
Let   denote the EKF estimate of a track updated by the 
sextuple … , then the association cost of carrying out 
this update is defined to be the negative of the 
dimensionless track score function [6-7] which is given in 
Eq. (10). 

 … log Λ … |
Λ … |

        (10) 

 

 Numerator of the track score function gives the 
likelihood of the hypothesis where it is considered that 
every measurement in the set …  is originated from 
track t. This likelihood function formulized Eq. (11).  

  Λ … | 1 |  

                     (11) 

 
In Eq. (11),   represents the measurements from 

set …  belonging to receiver k, Pd represents the 
probability of detection and u is an indicator function 
which returns 1 if  is non empty and zero otherwise. 

|  can be calculated using the normality of the 
measurement residual.  

 Denominator of the track score function gives 
likelihood of the hypothesis where every measurement in 

…  is unrelated to the track t. Eq. (12) gives this 
likelihood and Ψ  symbolizes the volume of the field of 
view of receiver k. 

 Λ … | ∏
Ψ

        (12) 

 The goal of the track to measurement association 
algorithm is to find the track to measurement association 
with minimum total track score such that:   

• Each track is associated with at most one 
measurement from each receiver. 

• Each measurement is associated with at most one 
track. 

 For the track initiator module, instead of using the 
estimate derived by the EKF filter update, the track score 
is calculated by using the maximum likelihood estimate of 
the target from the measurement set …  after which 

the measurement association for tentative tracks is carried 
out. 

4.4 Multidimensional Assignment Solver 
It is well known that the cost minimization described 
above is an NP hard combinatorial optimization problem.  
In solving this optimization problem, we follow the search 
algorithm described in Figure 3.  

 Although there is no guarantee that the search 
algorithm will terminate in polynomial time, in our 
experiments it has been generally observed that the lowest 
cost association includes lower rank elements from the list 
of sorted measurement sets, thus this divide and conquer 
strategy is generally efficient.  The time required to solve 
the multidimensional assignment problem is much lower 
compared to the time required to do the filtering for all 
possible measurement sets for each track. Similar findings 
have been reported in [12].     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 3. Multidimensional assignment algorithm 

1-  For each track : 
      Sort available measurement sets according to their   
     association costs 
2-  Associate every track with its lowest cost   
      measurement set and calculate the lower bound for  
      association cost  
3- Check the lower bound association for measurement 
     contentions.  
   - if no measurement contention is found return this  
        association,  
   -  else: 
4- Find the greedy solution and set the return value to 
     the greedy solution  
5- Prune any measurement set with worse association 
     cost than the greedy solution  from each track’s 
     measurement sets 
6- Divide the region between lower bound cost and 
     the greedy cost to k levels 
7- Starting from the minimum cost level , search for 
     valid measurement set combinations within each 
     level. 
   - If a valid measurement set is found: 
        + set it as the return  value 
        + prune any measurement set with  
             worse  association cost from  
             each track’s  measurement sets  
         + cancel searching lower cost levels.  
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5 Experiment  
In this study we consider a relatively difficult multitarget 
tracking problem with a multistatic radar system where 
crossing targets and targets flying in formation are 
present. Our simulation experiment models a six target 
scenario inside an observation cell as shown in Figure 4. 
The first target in the scenario is the control target which 
is well separated from the other targets. The control target 
starts its course at an altitude of 9000 meters and moves 
linearly throughout its course except two maneuvers 
where it carries out coordinated turns. The first maneuver 
is a mild 30○ lateral turn and the second maneuver is 
slightly more aggressive lateral turn accompanied by a 
climb in altitude. The second and the third targets move 
linearly at 10000 and 10400 meters respectively. They 
approach and cross each other with a 400 meter vertical 
separation. The fourth, fifth and the sixth targets move 
along the same trajectory with a 400 meter separation at 
the x axis. In the target scenarios, maneuver accelerations 
were kept to less than 1 g such that a single tracking filter 
would be adequate to track targets accurately. To track 
more agile targets, a multiple model estimator may be 
used.     

 Measurements are periodically received at the data 
processing center at every second. Measurement errors are 
assumed to be normally distributed with zero mean with 
standard deviations shown in Table 1. The probability of 
detection is assumed to be 0.9 for all receivers. Each 
receiver produces an average of 50 false alarms (Poisson 
distributed) in every scan. False alarms are created 
uniformly in between [20000, 60000] meters in range and 
[-500, +500] meters/second in range rate.   

 
Figure 4. Simulation Scenario 

 

Case I Case II Case III 

100 m 40 m 40 m 

1 m/s 2 m/s 1 m/s 

Table 1. Measurement error standard deviations (range 
error deviation is on top row, range rate error on bottom 
row)  

 This set up creates a very hard track initiation 
problem. Although, accurate track initialization was 
possible, the computational time required to carry out the 
optimizations to find the maximum likelihood target 
position estimate for all possible measurement 
combinations made it infeasible to run the track initiation 
algorithm at every scan during the whole scenario in our 
Monte Carlo trials. Thus, for the results given below, the 
track initiation part of the tracker was turned off and the 
tracks were initialized with the maximum likelihood 
estimate for the right measurement combinations. 
Maximum likelihood estimator’s Cramer-Rao lower bound 
(CRLB) for the initial estimate was used as the initial 
covariance. The CRLB derivation can be found in  [13]. 
The maximum likelihood estimates were updated with the 
EKF for 5 additional scans before being fed to the tracker 
module.     

 Rms position and velocity error averages of all 
targets are shown Figures 5 and 6. As it can be observed 
from the figures, the initialization estimate errors decline 
and arrive at a steady state and increase in the last quarter 
of the scenario. The increase in error is caused by target 
maneuvers. At scan 120, the first target initiates its climb 
with lateral turn while targets 4-6 carry out coordinated 
turns. The effects of target maneuvers on the rms position 
error can be observed in more detail in Figures 7-8 where 
rms position error for each target is plotted individually. It 
can be observed that the jump in error for target 1 is 
recovered at the end of the maneuver, while the increase in 
error is permanent for targets 4-6. This is due to false 
associations and its effect is much more salient for Case 
III.  Another salient feature is the increase in position as 
well as velocity error for Target 3 at the 76th scan. As 
shown in Figure 9, this is caused by an outlier at 64th 
Monte Carlo trial. 

 
Figure 5. rms position error 
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Figure 6. rms speed error  

 
Figure 7. rms position error for the first 3 targets 

 
Figure 8. rms position error for the first 3 targets 

 
Figure 9. Outlier in Monte Carlo trials 

 

 The mean rms position and velocity error averages of 
all targets are tabulated in Table 2. It can be observed that 
better range measurement leads to better position while 
better range rate measurement leads to better velocity 
estimation accuracy. Furthermore, the affect of range rate 
measurement accuracy is more pronounced than the range 
measurement accuracy for velocity estimation.  

 

Case I Case II Case III 

42.46 m 21.86 m 15.77 m 

3.13 m/s 4.11 m/s 2.31 m/s 
Table 2. Scenario mean rms position and velocity estimate 
errors  

 The average duration of each Monte Carlo run is 
tabulated in Table 6. Reduction of range error standard 
deviation decreases measurement contentions for Targets 
4-6 which significantly reduces the run time of each 
Monte Carlo trial.  

 

Case I Case II Case III 

652 s 171 s 165 s 
Table 6. Average Monte Carlo run duration (seconds) 

 

6 Conclusions 
 In this paper we implemented a multidimensional 
assignment based tracking algorithm to track multiple 
targets in a passive radar network. For tracks that are 
initialized, it was shown through simulations that the 
algorithm is capable of tracking targets accurately. 
However, track initialization was inefficient.  In order to 
initialize tracks efficiently, 2D clustering of measurements 
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as given in [3] may be utilized. Furthermore, 3D clustering 
of measurements using three receivers from lookup tables 
without carrying out maximum likelihood target position 
estimation may be performed. Also, it shall be pointed out 
that even rough measurement of elevation and azimuth can 
provide much reduction in track initiators workload.  

 For further research, realistic network coverage 
models that utilize SNR maps and varying probability of 
detection among receivers may be studied. Moreover, the 
unresolved measurements may be modeled and utilized.    
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Özetçe 

Bu çalışmada çoklu bistatik menzil ve menzil oranı ölçümleri 
kullanılarak, çok boyutlu atama algoritması ile iz başlatımı 
incelenmiştir. Atama algoritması, altı adet bistatik radar 
ikilisinden oluşan iki boyutlu bir radar ağında birbirine yakın 
hareket eden üç hedeften iz başlatımı problemi üzerinde test 
edilmiş, başlatılan izlerin doğruluğu, tutarlılığı ve atama 
algoritmasının ölçüm eşleştirme başarımı Monte Carlo 
simülasyonları ile gösterilmiştir.     
 
 

Abstract 

Track initiation using multiple bistatic range and range rate 
measurements with multidimensional assignment algorithm 
was investigated in this work. The assignment algorithm was 
tested on a problem involving three targets moving in close 
proximity inside a two dimensional radar network of six 
bistatic radar pairs. The accuracy and consistency of initiated 
tracks as well as measurement association performance of the 
assignment algorithm was demonstrated through Monte Carlo 
simulations.    

1. Giri ş 

Bistatik radar sistemlerine olan akademik ilgi son 
yıllarda artmıştır. Modern sistemlerin sahip olduğu 
işlem gücü kapasitesinin pasif bistatik radar sistemlerini 
gerçeklenebilir kılması [1-2] bistatik sistemlere olan ilgi 
artışını güçlendirmiştir. Bununla birlikte özellikle pasif 
bistatik sistemlerin düşük açı çözünürlüğüne sahip 
olması, hedef lokalizasyonu ve takibi için birden fazla 
bistatik alıcı verici ikilisinin ölçümlerinin birleştirilmesi 
ihtiyacını ortaya koyar. Bu durumda özellikle iz 
başlatma zor bir adımdır [3]. Bu çalışmada bistatik radar 
ağında menzil ve menzil ölçümleri kullanılarak iz 
başlatmaya yönelik bir algoritma geliştirilmi ştir.  
    

2. Đz Başlatma Algoritması 

Đz başlatma modülüne ait blok diyagram Şekil 1’de 
gösterilmektedir. Geliştirilen yöntem [4-5] 
çalışmalarında raporlanan çok boyutlu atama 

algoritmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada ortaya 
konulan yenilik, algoritmanın pasif radar ölçümlerine 
uygulanması ve pasif radar ölçümlerinden çok boyutlu 
atama probleminin oluşturulması için hesaplanması 
gereken ölçüm birleşim hipotezlerinin sayılarını 
azaltacak bir yöntem ortaya koyulmasıdır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1: Đz başlatma algoritması blok diyagramı. 
 

Şekil 1’de gösterilen iz başlatma modülü iki ana alt 
modülden oluşmaktadır: 
 

Ölçüm birleştirme alt modülü: Bu modül tarafından 
pasif radar verici-alıcı ikililerinin raporladığı 
ölçümlerden takip altındaki izlerle eşleştirilmeyenler 
alınır. Çok boyutlu atama algoritması kullanılarak aynı 
hedeften geldiğine karar verilen ölçümler birleştirilir. 
Birleştirilen ölçümler için konum-hız kestirimi, ve bu 
kestirime ait kovaryans hesaplanarak deneme izleri 
oluşturulur. 
 

Deneme izleri test alt modülü: Oluşturulan deneme 
izleri, bir sonraki ölçüm anında bulunan yeni deneme 
izleri ile iki boyutlu atama algoritması kullanılarak 
eşleştirilir. Đki ardışık ölçüm listesinden elde edilen 
deneme izlerinden  birbirleri ile eşleştirilenler, takip 
izleri listesine eklenerek hedef takip modülüne iletilir. 
Eşleştirilemeyen deneme izleri silinir. 

2.1. Bistatik Ölçüm Modeli 

Bistatik radar alıcısı, hedeflerin bistatik menzil ve 
menzil oranını ölçmektedir. Yapılan ölçümlerin, 
parametreleri bilinen eklenebilir Gauss gürültüsü ile 
bozulmuş olduğu varsayılmıştır. Hedefin herhangi bir t 
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andındaki durumunu veren X vektörü, hedefin anlık 2 
boyutlu pozisyon ve hız değerlerinden oluşmakta olup 
Eşitlik 1’de verilmektedir. Eşitlikler 2 ve 3 sırasıyla 
bistatik radar alıcı-verici ikilileri tarafından yapılan 
menzil ve menzil oranı ölçümlerini formülize 
etmektedir.   
 
 �[�] = [� ��  	 	� ]
   (1) 

 �� = � + � − �� + �  (2)    

              ��� = [ �� + ��������]
 . � + � (3) 

  

Eşitlikler 2-3’te p, X vektöründe verilen konumları, 
v, X vektöründe verilen hızları, ε ve ξ sırasıyla menzil ve 
menzil oranı ölçüm hatalarını ifade etmektedir. 
Eşitliklerde ��  ve  ��� sırasıyla bistatik menzil ve bistatik 
menzil oranını göstermektedir. 

Alıcının, hedefleri bilinen bir tespit olasılığı ile 
gözlediği (hedeflerin her biri için en fazla bir ölçüm 
çıkarıldığı) ve gerçek hedefler haricinde, bilinen bir 
yanlış alarm olasılığı ile hedef olmayan bölgelerden de 
ölçümler  ürettiği varsayılmıştır. 
 

2.2. Hedef Hareket Modeli 

 
Hedeflerin iki boyutlu uzayda hareket ettiği ve hedef 

hareketinin ayrık beyaz gürültü ivmelenme modeline 
(discrete white noise acceleration model (DWNA) ) [6] 
uygun şekilde evirildiği varsayılmıştır. DWNA modeli 
durum denklemi Eşitlik 4’te ifade edilmektedir. 
 �[� + 1] = ��[�] + Γ�(�)  (4) 
      

 � = �1   0 0 0 1 0 0 0 0 1  0 0 0 1 "    Γ =
#$$
$% 
 &'  0   0  0  
 &'0    ())

)*
   

Eşitlik 4’de T  örnekleme periyodunu ve v(t) iki 
boyutlu ivmelenme vektörünü ifade eder. Her bir eksen 
için ivmelenme sıfır ortalamalı normal dağılımlı olup 
diğer eksenden bağımsızdır.  

2.3. Radar Ağı Topolojisi 

Çalışmamızda, bistatik radar alıcısının radar 
koordinat sisteminin merkezinde konumlandırıldığı ve 
alıcı  etrafında altı adet vericinin bir altıgen oluşturacak 
şekilde dizildiği varsayılmıştır. Alıcı altıgenin iç 
bölgesi, altı adet alıcı-verici ikilisinin yapmış olduğu 
ölçümleri birleştiren hedef takip algoritmasının 
çalışacağı tarama sektörünü oluşturmaktadır.  Altıgen 
kenar uzunluğu 20 km olarak alınmıştır.  

2.4. Ölçüm Birleştirme Alt Modülü 

Ölçüm birleştirme alt modülü iki alt birimden 
meydana gelmektedir:  

2.4.1. Hipotez oluşturma birimi 

Bu birim, bistatik radar ağının raporladığı menzil ve 
menzil oranı ölçümlerinden olası hedef konum ve hız 
değerlerini ifade eden hipotezlerin oluşturulmasından 
sorumludur.  

Üç adet alıcı-verici ikilisinden oluşan bir pasif radar 
ağı dikkate alınırsa,+,-�  değişkeni ölçüm eşleştirme 
indikatörü olarak tanımlanmıştır. Đndikatörün alt 
indisleri i, j ve k sırasıyla alıcı-verici ikililerinin yaptığı 
ölçümlerin sıra endeksini belirtmektedir. Hedef, ilgili 
alıcı-verici ikilisi tarafından tespit edilmemişse bu 
endeks 0 değerine atanmaktadır.  
 +,-� =.1,                  ölçüm i, j ve k aynı hedef kaynaklı 0,                                                        diğer durum   D      (5) 

 
Bölüm 2.1’de açıklanan ölçüm modelinde bir 

hedefin her bir bistatik radar alıcı-verici ikilisi için en 
fazla bir adet ölçüm üretebileceği ve benzer şekilde, her 
ölçümün en fazla bir hedeften kaynaklanıyor olabileceği 
varsayılmaktadır. Bu durumda, ölçüm paylaşan 
hipotezlerin birbirleriyle uyumsuz olduğu görülür. 
Örneğin, +EFE= 1 ve +FFE= 1  hipotezleri birbirleri ile 
uyumsuz olup, bu iki hipotezi bir arada içeren hipotezin 
gerçek olma olasılığı sıfırdır. 

Hipotez oluşturma birimi, bistatik radar ağı 
tarafından raporlanan ölçümlerinin olası 
kombinasyonları için uyumlu hipotezlerin yazılması, bu 
hipotezlerin ifade ettiği hedef konum ve hız 
kestirimlerinin yapılması ve bu kestirimlerin doğru 
olduğu varsayılarak hipotezlerin olasılıklarına göre 
maliyetlendirilmesi ile sorumludur. 

Hipotez sayısının sınırlanması: 

Olası hipotezlerin sayısı alıcı-verici ikilisi sayısı ile 
üstel olarak artış göstermektedir. Bundan ötürü çok basit 
durumlar haricinde hipotezlerin tüm olası ölçüm 
kombinasyonlarından yazılması, her bir hipotez için 
hedef konum ve hız kestirimlerinin yapılması ve bu 
kestirimlere dayanarak hipotezlerin  olasılıklandırılması 
uygulanabilir bir yöntem değildir. 

Olası hipotez sayısının sınırlandırılması için 
geçerlilik kapılaması ve eşikleme yöntemleri 
kullanılabilir. Yöntemlerle, ilgilenilecek hipotezin ifade 
ettiği hedef konum ve hız kestiriminin çevresinde 
kurulacak bir geçerlilik kapısı içerisine, seçilen eşik 
sayısından daha fazla ölçüm düşmesi şartı aranır. 
Örneğin, yapılan benzetim çalışmasında bir hipotezin 
atama algoritmasında değerlendirilmesi için en az üç 
farklı alıcı verici ikilsinden ölçüm içermesi şartı 
aranmıştır. Bununla birlikte, bistatik menzil ölçümü tek 
başına bir eş menzil elipsi tanımlar. Hedef konumunun 
kestirilebilmesi için iki boyutlu uzayda en az 2 bistatik 
menzil ölçümünün kesiştirilmesi gereklidir. Dolayısıyla 
bistatik menzil ölçümü, tek başına, gruplandırılıp 
geçerlilik kapılamasına tabi tutulma için gereken bilgiyi 
ihtiva etmez. Ölçüm kombinasyonlarının kesiştirilip, 



bulunan hedef konumlarına göre geçerlilik kapılarının 
kurulması gerekir. En çok olabilirlik kestiricisi işlem 
yükü açısından pahalı bir nümerik optimizasyon 
yapılmasını gerektirir. Bu çalışmada, olası hipotezlerin 
bulunması için hipotez kombinasyonları üzerinden en 
çok olabilirlik kestirimi yapılması yerine, pasif radar 
ağının tarama bölgesi, en yüksek çözünürlüğü alıcı-
verici menzil ölçüm hatası standart sapmasının yarısı 
değerinde bir çoklu çözünürlük ızgarası ile bölünmüştür. 
En yüksek çözünürlük ızgarasının gösterdiği her bir 
konum hücresi, en az üç farklı alıcı-verici ikilisi 
ölçümünün geçerlilik kapısına giriyor ise, bu konumla 
eşleştirilebilecek, en az üç adet ölçüm içeren tüm 
hipotezler yazılmıştır. Her bir hipotez için, ızgara 
konum hücresinde bulunan olası hedefin, en çok 
olabilirlik hız kestirimi  Eşitlik 3’te verilen doğrusal 
denklem çözülerek bulunmuştur. Bu şekilde aşağıda 
belirtilen işlem kazançları elde edilmiştir: 
 
• Hipotez birleşimlerinin taraması, ölçüm sayısıyla 

artan kombinasyonlar uzayında değil, sabit 
büyüklükte bir hedef konum ızgarasında 
gerçekleştirilmi ştir. 

• Ölçüm kombinasyonlarından hedef konum ve hız 
değerinin kestirimi, nümerik optimizasyon ile 
değil, doğrusal bir denklem çözümü ile 
gerçekleştirilmi ştir. 

 
Çok çözünürlüklü ızgara, en az üç farklı alıcı-verici 

ikilisi ölçümü içermeyen hücrelerin gereksiz yere test 
edilmesini önlemek amacıyla kullanılmıştır. Tarama 
bölgesi, her biri, bir sonraki çözünürlük seviyesinin iki 
katı olan 8 çözünürlük ızgarasına bölünmüş, sırasıyla 
düşük çözünürlük ızgarasından yüksek çözünürlük 
ızgarasına en az üç ölçüm içerme taraması 
gerçekleştirilmi ştir.  
 
Hipotez maliyetlendirme:  

Bu birim, oluşturulan en az üç ölçüm içeren 
hipotezlerin eşleşme maliyetinin hesaplanmasından 
sorumludur. Atama algoritmasında eşleşme maliyeti 
olarak iz skoru (track score, boyutsuz olabilirlikler 
oranı) değeri kullanılmaktadır [4]. Bu değer Eşitlik 6’da 
verilmektedir. 

 GHFH'…HJ = − log MN(OPQP&…PR|T)MN(OPQP&…PR|∅) (6) 

VHFH'…HJ  , hipotezin eşleştirdiği ölçümleri belirtir. 
Birleştirilen ölçüm endeksleri sırasıyla r1, r2..., rN’de 
tutulmaktadır. t hedefin en çok olabilirlik durum 
kestirimini belirtmek üzere, iz skoru fonksiyonunun 
payı, hipotezin içerdiği tüm ölçümlerinin bir hedeften 
kaynaklı olması durumunun olabilirliğini gösterir. Bu 
olabilirlik Eşitlik 7’de tanımlanmıştır.  
 (VHFH'…HJ|�) =∏ (1 − XY)F�Z(�)J�[F [XY�(\H�|�)]Z(�) (7) 
 

Eşitlik 7’de \H� , VHFH'…HJ  altılı ölçüm listesinin k. 
alıcı verici ikilisine (k=1,2, ...,N) ait ölçümünü ve Pd bu 
ikilinin hedef tespit olasılığını ifade eder. u indikatör 
fonksiyonu belirtmekte olup \H�  boş değilse 1, aksi 
takdirde 0 sonucunu verir.  �(\H�|�)  olasılığı Eşitlik 
8’de verilmektedir. 

 �(\H�|�) = F']^_^_� `(a(babö)&&c_& � (b� ab� ö)&&c_�& )      (8) 

Eşitlik 8’de d hipotez noktasının bistatik menzilini, dö ölçülen bistatik menzili ve benzer şekilde d�  hipotez 
noktasının bistatik menzil oranını ve d� ö ölçülen bistatik 
menzil oranını belirtir.  
Đz skoru fonksiyonunun paydası, hipotezinin  tüm 

ölçümlerinin yanlış alarm olmasının  olabilirliğini 
gösterir. Eşitlik 9 bu olabilirliği tanımlar ve bu eşitlikte Ψf  k numaralı alıcı-verici ikilisinin ölçüm uzayının 
büyüklüğünü belirtir. 

 Λ(VHFH'…HJ|∅) = ∏ [ Fhi]Z(�)J�[F  (9) 

 

2.4.2. Çok boyutlu atama birimi 

Çok boyutlu atama işlemi [3]  çalışmasında verilen 
algoritma ile gerçekleştirilmi ştir.  

2.4.3. Hipotez konum ve kovaryans kestirimi 

Çok boyutlu atama algoritması tarafından bulunan en 
düşük maliyetli uyumlu hipotezler kümesinin her bir 
elemanı bir deneme izini teşkil eder. Deneme izlerinin 
önsel (a priori)  dağılımı, hipotezin en çok olabilirlik 
kestirimi ortalamalı, eksenlerde birbirinden bağımsız ve 
konum eksenlerinde  alıcı-veri menzil hatası standart 
sapmasının 6 katı, hız eksenlerinde alıcı-verici menzil 
oranı hatası standart sapmasının 6 katı standart sapmaya 
sahip bir normal dağılım olarak varsayılmıştır. Önsel 
dağılım, hipotezin sahip olduğu alıcı-verici ölçümleri ile 
genişletilmiş Kalman filtrelemesine tabi tutularak sonsal 
(a posteriori) dağılım bulunmuş ve bulunan dağılımın 
ortalaması deneme izlerinin kestirimi, kovaryansı da 
deneme izinin kovaryansı olarak alınmıştır.  
 
2.4.4. Deneme izleri test alt modülü 

Deneme izleri arasında yanlış alarm kaynaklı izler de 
bulunabilmektedir. Bu izlerin hedef takip modülüne 
iletilmesinin önlenmesi amacıyla, deneme izlerinin en 
az iki ölçüm adımı boyunca gözlenmesi şartı 
koyulmuştur. Bu kapsamda, deneme izleri bir sonraki 
ölçüm anında geçerlilik kapısına düşen yeni deneme 
izleri ile Kalman filtrelemesine tabi tutulmuştur. Her 
deneme izinin, yeni deneme izlerinden en fazla biriyle 
eşleşebileceği varsayılarak, deneme izinin geçerlilik 
kapısına düşen her yeni deneme izi için ayrı bir iz 
hipotezi yazılmıştır. Hipotezlerin maliyeti için iz skoru 
fonksiyonu kullanılmış ve en düşük maliyetli iz 
eşleştirme problemi Munkres algoritması ile 



çözülmüştür. Munkres algoritmasının eşleştirdiği 
deneme izleri başlatılarak hedef takip modülüne 
iletilmiş, eşleşmeyen deneme izlerinin yanlış alarm 
olduğuna karar verilerek bu deneme izleri silinmiştir.  
 

3. Benzetim 

Đz başlatma modülü Bölüm 2’de açıklanan bistatik 
radar ağında üç yakın, fakat çözülmüş, hedeften iz 
başlatışı ile test edilmiştir. 

Hedefler, �10000 10250 10500−5 0 1010000 10000 1000095 90 85 "  konumlarından 

başlayarak doğrusal hareket gerçekleştirmektedir. 
Bistatik radar ağındaki tüm alıcı-verici ikilileri için 
hedef tespit olasılığı 0.9 alınmıştır. Her ölçüm anında, 
alıcı-verici ikilileri hedef haricinde ortalama 25 yanlış 
alarm üretmektedir. Yanlış alarmların sayısı Poisson, 
konumları düzgün dağılımdan örneklenmekte olup 
yanlış alarmlar menzilde 0-60km, menzil oranındaysa  -
500 –  +500 m/sn aralığında  düzgün dağıtılmıştır. 
Ölçüm hataları, her bir bistatik radar alıcı-verici ikilisi 
için sıfır ortalamalı, menzilde 50 metre ve menzil 
oranında 1 m/sn standart sapmalı normal dağılımlardan 
örneklenmiştir. Menzil ve menzil oranı ölçüm hataları 
birbirlerinden bağımsızdır.   

4. Sonuçlar 

4.1. Ölçüm birleştirme alt modülü 

120 Monte Carlo koşusu sonucunda çok boyutlu 
atama algoritmasının birleştirdiği ölçümlerden elde 
edilen deneme iz kestirimlerinin etkin değer hataları 
Tablo 1’de belirtilmektedir.  

Tablo 1: Deneme izlerinin etkin değer (rms) kestirim 
hataları (normalize edilmiş kestirim hatası karesi değerine 

göre veri sansürlenmiş) 

 Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 

Konum (m) 34.49 34.14 32.12 

Hız (m/s)  0.63 0.64 0.60 

 
Tablo 1’de verilen etkin değer kestirim hataları otuz 

adet aykırı değer sansürlenerek hesaplanmıştır. Üç hedef 
için 120 Monte Carlo koşusu sonucunda 360 kestirim 
yapılmış, bu kestirimlerin normalize edilmiş kestirim 
hatası karesi değeri Chi kare dağılımı 0.05 olasılık 
kuyruk üst eşiği olan 11.1  değerinden büyük bulunan 
30 adeti sansürlenmiş, kalan kestirimlerden Monte Carlo 
ortalamaları hesaplanmıştır. Kestirimlerin yüz yirmi 
Monte Carlo koşusu ortalama normalize edilmiş 
kestirim hatası karesi (normalized estimation error 
squared, NEES) değerleri sırasıyla 3.96, 3.80 ve 3.93 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, ölçüm 
birleştirme alt modülünün yapmış olduğu kestirimlerin 

%91.67 kadarı tutarlı kestirimlerdir. Sansürlenen 
tutarsız kestirimlerin, yanlış atama, ölçüm hatası ve 
genişletilmiş Kalman filtresi hatası temel nedenlerinden 
kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. 

Veri sansürlemesi yapılmaksızın, tüm kestirimlere ait 
ortalama etkin değer kestirim hataları Tablo 2’de 
gösterilmektedir. Ölçüm birleştirmede yüzde yanlış 
atama oranları hedefler için sırasıyla 0.69,1.16 ve 2.45 
olarak bulunuştur. Bu sonuç Tablo 2, ile birlikte 
değerlendirilirse, atama hatalarının tutarsız kestirimler 
üretilmesinde kısmen etkili olduğu görülebilir.  

Tablo 2: Sansürlenmemiş sonuçlara göre deneme izlerinin 
etkin değer (rms) kestirim hataları 

 Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 

Konum (m) 40.80 36.69 46.44 

Hız (m/s)  0.87 0.64 0.72 

 
120 Monte Carlo koşusu sırasında 6 kez yanlış alarmlar 
birleştirilerek hedef olmayan konumlardan hedef 
kestirimleri üretilmiştir.    

4.2. Deneme izleri test alt modülü 

Ölçüm birleştirme alt modülü tarafından üretilen 
yanlış alarm kaynaklı deneme izlerinin hiçbiri yapılan 
120 Monte Carlo koşusu sırasında 2 boyutlu atama 
adımını aşarak yanlış iz başlatılışına neden olmamıştır. 
Bu durum yanlış alarm birleştirmesinin nadir ve 
birleştirilen yanlış alarmların sensör tarama uzayında 
rastgele dağılımından kaynaklanmaktadır. Deneme 
izlerinin tamamı iki boyutlu atamada doğru şekilde 
eşleştirilmi ştir. Bu duruma özellikle menzil oranı 
ölçümlerinin kalitesi katkıda bulunmuştur.  
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Özetçe 

Bu çalışmada, multistatik radar ağında bistatik menzil ve 
menzil hızı ölçümleri varlığında Unscented Kalman filtre 
kullanılarak 3 boyutta hedef takibi yapılıp, gözlenen bilgi 
matrisi hesaplanmış ve gözlenen bilginin hedefin ağ 
içerisindeki durumuna bağlı değişimi incelenmiştir. 100 
Monte Carlo benzetimi yapılarak elde edilen sonuçlarda, 
gözlenen bilginin değişimi hedef takip hatası ile 
karşılaştırılarak sunulmuştur. 
 

Abstract 

In this study, observed information matrix has been calculated 
in a multistatic radar network where an Unscented Kalman 
filter, that utilized bistatic range and range rate measurements, 
was employed as a 3D tracker. Variation of the observed 
information with respect to target’s location in the network has 
been analyzed through simulations and the results are 
presented in contrast to tracking error.  

1. Giri ş 

Multistatik radar ağları, her bir alt birimi bistatik radar olan 
birden fazla sensörün bir araya getirilmesi ve bu sensörlerden 
elde edilen verilerin merkezi ya da dağıtık veri işleme 
yöntemleri ile işlenerek ölçüm yapılan ortamda ilgilenilen 
nesnelerin durumlarının kestirilmesi işlevlerini yerine getiren 
sistemlerdir. Bistatik radar sistemlerinde, radar alcı ve verici 
birimleri birbirlerinden ayrı noktalara konumlandırılarak, 
vericinin aydınlattığı bir bölgeden yansıyan sinyallerin alıcı 
tarafından dinlenmesi ve dinlenilen bölgedeki ilgilenilen 
hedeflerin tespiti ve takibini gerçekleştirilmektedir [1]. 
Bistatik radarlarda hedef tespiti monostatik radarlardakine 
benzer bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak bistatik radar 
sistemlerinin tespit ettikleri hedeflerin konumlarıyla ilgili 
yaptıkları ölçümler monostatik radarlardan farklı olarak 
sistemin ölçme yeteneğine göre ilgilendiği hedeften bistatik 
menzil, bistatik menzil hızı alcıya göre yanca ve yükseliş 
açıları ölçümleri olabilmektedir. 

Dinamik parametre kestiriminde gözlenen bilgi matrisi, 
kestirim süreci boyunca toplanan bilgiyi ifade etmektedir. 
Kestirilmek istenen parametre, bir hedefin konum, hız ivme 
vb. durumları olarak düşünüldüğünde parametre kestirim 
problemi hedef takip problemi olarak adlandırılmaktadır. 
Gözlenen bilgi matrisi; bir hedefin hareketi boyunca 

durumunun kestirilmesi problemi ele alındığında, her anda 
hedef durum kestirimine o ana kadar katkıda bulunmuş bilgi 
miktarının bir ölçüsünü tarif etmektedir.  

Bu çalışmada multistatik radar ağı ile hedef takibi 
yapılırken, ağ yapısından elde edilen bilginin analizi gözlenen 
bilgi matrisi türünden incelenmiştir. Çalışmada durum 
kestiricisi olarak, multistatik radar ağından elde edilecek 
doğrusal olmayan ölçümler ile kestirim yapabilme yeteneğine 
sahip olan unscented Kalman filtre kullanılmıştır. Unscented 
Kalman filtre ile çoklu sensör ortamında merkezi bilgi 
bileştirme yöntemi kullanılarak hedef takibi yapılmış, hedefin 
radar ağ içerisindeki hareketine bağlı olarak gözlenen bilginin 
değişimi, hedef takibinde yapılan hata ile karlılaştırılarak 
sunulmuştur.  

2. Unscented Kalman Filtre 

Unscented Kalman filtre (UKF) doğrusal olmayan sistem 
dinamikleri varlığında en küçük kare hata ortalaması kriterine 
göre kestirim üreten bir yöntemdir [2, 3, 4]. UKF, Kalman ve 
genişletilmiş Kalman filtreler [5] için geçerli olan gürültü 
dağılımlarının Gaussian olması varsayımından bağımsız 
çalışan bir yöntemdir. UKF yöntemi, bir dağılımın tahmininin, 
doğrusal olmayan bir fonksiyon ya da dönüşümün 
tahmininden daha kolay yapılabilmesi sezgisi ile ortaya 
konmuş bir yöntemdir. Bu yöntemde, örneklem ortalaması kx  

ve örneklem kovaryansı Pk olan noktalar kümesi deterministik 
bir yolla üretilip, bu noktaların doğrusal olmayan dönüşümleri 
yolu ile durum kestirimi ve durum kestirim kovaryansı elde 
edilmektedir. UKF yöntemi, xk n boyutlu durum vektörü 
olmak üzere, 2n+1 tane nokta (sigma noktaları) üretilerek 
gerçeklenmektedir. xk ilgilenilen hedefin durum vektörü, ve zk 
hedeften alınan ölçümler vektörü olmak üzere, durum ve 
ölçümler Eşitlikler (1) ve (2)’de verildiği şekildedir. Burada vk-

1 ve wk birbirinden bağımsız 0 ortalamalı Gaussian gürültü 
süreçleri olup f ve h fonksiyonları doğrusal olmayan 

fonksiyonlardır. Eşitlikler (1) ve (2) ile tanımlanan durum 
uzay modeline göre değişen xk parametresinin UKF kestirimi 
için algoritma şu şekilde özetlenebilir; 

 
• xk etrafında 2n+1 tane sigma noktası üretilir. 
• Sigma noktaları için ağırlıklar hesaplanır. 
• Sigma noktaları f fonksiyonuna uygulanarak 

öngörüm sigma noktaları hesaplanır. 

1 1 1( ,)k k k kx f x v− − −= +
 (1) 

( )k k k kz h x w= +
 (2) 



• Öngörüm sigma noktalarının ağırlık ortalaması 
hesaplanır. 

• Öngörüm noktaları h fonksiyonuna uygulanarak 
öngörüm ölçüm noktaları hesaplanır. 

• Öngörüm ölçüm noktalarının ağırlıklı ortalaması 
hesaplanır. 

• Kalman kazancı hesaplanır. 
• Durum kestirimi ve kovaryansı güncellenir. 

3. Gözlenen Bilgi Matrisinin Türetilmesi  

Dinamik parametre kestiriminde gözlenen bilgi, kestirim 
süreci boyunca toplanan bilgiyi ifade etmektedir. Bir hedefin 
hareketi boyunca durumunun kestirilmesi problemi ele 
alındığında gözlenen bilgi, her anda hedef durum kestirimine o 
ana kadar katkıda bulunmuş bilgi miktarının bir ölçüsünü tarif 
etmektedir. Literatürde bu bilgi gözlenen bilgi olarak 
kullanılmakla birlikte [6], filtrelenmiş bilgi [7] ve bu bilginin 
tersi olan sonsal Cramer-Rao alt sınır [8, 9]  (Posterior 
Cramer Rao Lower Bound - PCRLB) olarak da geçmektedir. 
Gözlenen bilginin indirgemeli olarak hesaplanması için [8]’de 
önerilen yöntem Eşitlik (3)’te verildiği gibidir.  
 

22 21 11 1 12
1 ( ) , 0k k k k k kJ D D J D D k−

+ = − + >
 

(3) 

Burada Jk+1 k+1 anındaki gözlenen bilgi matrisidir ve 11
kD , 

21
kD , 22

kD  Eşitlikler (4) – (6)’da verildiği şekilde gibi 

tanımlanmaktadır 
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4. Benzetim Çalışmaları 

Bu çalışmada modellenen multistatik radar ağında tek bir 
vericinin 6 alıcı tarafından dinlenildiği ve vericinin merkezde, 
alıcıların ise verici etrafında 30km’lik bir çember üzerinde eşit 
açısal aralıklar ile konumlandırıldığı varsayılmıştır. Şekil 1’de 
radar ağının iki boyutlu kartezyen uzaydaki görüntüsü 
verilmiştir. Şekil 1’de de görüldüğü gibi verici ve alıcıların 0 
metre irtifada ve dünyanın düz olduğu varsayılmıştır. 
Çalışmada baz alınan radar ağının, gözetleme yaptığı 
ortamdaki hedeften bistatik menzil ve menzil hızı ölçümlerini 
saniyede bir üretebildiği ve radar ağında hedef takibinin 
merkezi bilgi birleştirme ile 3 boyutta gerçekleştirildi ği 
varsayımları yapılmıştır. 

[ ]Tx vx y vy z vzθ =  ilgilenilen hedefin durum 

vektörü, [ ]i i i i T
r r r rL x y z= i. alıcının konumu ve 

[ ]Tt t t tL x y z=  vericinin konumu olmak üzere bistatik 

menzil ve menzil hızı ölçümleri 
 

 
Şekil 1: Radar ağı alıcı-verici konumları. 
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şeklinde tanımlanmaktadır. Burada rε  ve rε &  sırasıyla 0 

ortalamalı 10000m2 varyanslı menzil ve 0 ortalamalı 1 (m/sn)2 
varyanslı menzil hızı ölçüm gürültüsüdür. Bu gürültüler 
birbirinden bağımsız Gaussian süreçlerdir. 
       Çalışmada bir hedef senaryosu tasarlanmıştır. Bu 
senaryoda hedef 3 boyutlu kartezyen uzayda 
( 40, 40, 5)km− konumundan hareketine başlamakta ve +X 

yönünde 100m/sn hızla 800 saniye boyunca hareket 
etmektedir. Hedef hızının Y ve Z eksenlerinde 0 m/sn olduğu 
varsayılmıştır. Hedef hareketi boyunca radar ağını X ekseni 
üzerinde bir uçtan diğer uca geçmektedir. Bu senaryoda hedef 
radar ağına göre Y ekseninde yer değiştirmemektedir. Hedefin 
Y eksenindeki konum değişikli ği bu senaryonun Y ekseninde 
40 km’den -40 km’ye kadar 1 km’lik aralıklar ile kaydırılması 
ile üretilen 81 benzer senaryo ile sağlanmıştır. Böylelikle 
81x801 büyüklüğündeki bir ayrık ızgara oluşturularak, hedef 
radar ağı üzerinde birçok noktada gözlenmiş ve bu noktalarda 
hedef takibi ile bilgi analizi yapılabilmiştir. 

4.1. Benzetim Sonuçları 

Benzetim çalışmalarında, multistatik radar ağında UKF ile 
hedef takibi ve hedef takibi sırsında gözlenen bilgi matrisi 
hesaplaması 100 Monte Carlo benzetimi yapılarak 
gerçekleştirilmi ştir. Benzetimlerde UKF algoritması için 
parametreler aşağıdaki gibi seçilmiştir. Parametrelerden Q  
filtrenin süreç gürültüsü kovaryansını ifade etmektedir ve her 
bir eksen için 100 m2’olarak belirlenmiştir. 
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Benzetimlerde UKF ile hedef takibi için aşağıda verilen 
varsayımlar yapılmıştır. 

• Ortamda tek bir hedef vardır. 
• Hedef her ölçüm anında tespit edilmektedir. 
• Ortamda hedef dışı ölçüm bulunmamaktadır. 
• Hedef izi başlatılmıştır. 
• Hedef takip filtrelerinde hedef hareket modelinin 

kesikli beyaz gürültü ivmelenme modeline [5] uygun 
olduğu varsayılarak durum geçiş fonksiyonu (f 
fonksiyonu) bu modele göre seçilmiştir. 

Benzetimlerde hedef takip filtresinin başlangıç kestirimi 
için aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır. 

• Başlangıç kestirimi rastgele değişkendir. 
• Başlangıç kestirimi için önsel olasılık yoğunluk 

fonksiyonu bilinmektedir ve Gaussian dağılıma 
sahiptir. 

• Başlangıç kestirimi ˆ(0 | 0) ~ ( (0), (0)x N x P  şeklinde 

tanımlanmıştır. Burada (0)x  hedefin gerçek 

başlangıç durumu olup,  (0)P başlangıç durum 
kovaryansıdır ve değeri aşağıda verilmiştir. 

2

2

2

2

2

2

100 0 0 0 0 0

0 15 0 0 0 0

0 0 100 0 0 0
(0)

0 0 0 15 0 0

0 0 0 0 100 0

0 0 0 0 0 15

P

 
 
 
 
 

=  
 
 
 
 
 

 

Benzetim sonuçları gözlenen bilginin tersi olan sonsal 
Cramer Rao alt sınırının karekökü ve kare ortalama hatanın 
karekökü (RMS) türünden hesaplanarak sunulmuştur. Sonsal 
Cramer Rao alt sınırının karekökünü ifade eden matris Eşitlik 
(14)’te verilmiştir.  
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Şekil 2-3-4-5’te hedefin X ekseni boyunca sabit hız ile 
hareketinin UKF ile takibinden X ve Y eksenleri için elde 
edilen sonuçlar verilmiştir. Şekil 2’de PCRLB’nin Pxx 
elemanının değişimi, şekil 3’te ise X eksenindeki RMS 
hatanın değişimi verilmiştir. Şekil 2’de görülen beyazdan 
siyah renge doğru değişim PCRLB’nin azalmasının bir 
göstergesi olup, bu durum bilgi açısından değerlendirildiğinde 
gözlenen bilginin mavi bölgelerde arttığı, kırmızıya doğru ise 
azaldığını göstermektedir. Şekil 3 için de benzer yorumlar 
RMS hatanın değişimi açısından doğru olup, iki şekil arasında 
gözlenen tutarlılık, bilginin artışı ile hedef takip hatasının 
azaldığı sonucunu vermektedir. Şekil 4’te PCRLB’nin 
karekökünün Pyy elemanının değişimi ve şekil 5’te Y 

eksenindeki RMS hatanın değişimi verilmiştir. Y ekseni için 
elde edilen sonuçlarda da bilginin ve hatanın değişimleri 
arasında tutarlılık gözlenmektedir. Benzer bir sonuç şekil 6 ve 
şekil 7’de Z ekseni için görülmektedir. Bu durum hedef 
konum bileşenlerinin kestirimi sırasında ölçümlerden ve 
kestirim yönteminden sağlanan bilginin, kestirim doğruluğunu 
belirlediğini ve hedefin radar ağı içindeki konumunun bilginin 
değişiminde rol oynadığını göstermektedir. 

 
Şekil 2: xxP ’deki değişim 

 
Şekil 3: X eksenindeki RMS hatanın değişimi 

 
Şekil 4: yyP ’deki değişim 

 



 
Şekil 5: Y eksenindeki RMS hatanın değişimi 

 
Şekil 6: zzP ’deki değişim 

 

 
Şekil 7: Z eksenindeki RMS hatanın değişimi 

 

5. Sonuç 

Multistatik radar ağında hedef takibi sırasında gözlenen 
bilginin incelendiği bu çalışmada, doğrusal olmayan sistem 
dinamikleri varlığında UKF algoritması ile hedef durum 
kestirimi gerçekleştirilmi ş, bu yönteme bağlı olarak gözlenen 
bilgi matrisi hesaplanmıştır. Gözlenen bilgi matrisinin, hedef 
takibinde yapılan RMS hata ile ilişkili olarak değiştiği 

sonucuna ulaşılmıştır. RMS hatanın hedefin gerçek 
konumunun bilinmesi durumunda hesaplanabildiği göz 
önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılırsa; RMS hata 
ile gözlenen bilgi arasında bir ilişki olması, gerçek sistemlerde 
gözlenen bilginin kullanılmasını, böylelikle sistem başarımını 
anlık olarak belirlemesini ve başarıma göre sistem 
kaynaklarının daha verimli kullanılması için kararlar alınması 
için stratejiler geliştirilmesini olanaklı kılmaktadır. Gelecek 
çalışmalarda bu sonucun, hedef takibinin belirli bir doğrulukta 
yapılabilmesi için sensör yönetiminde kullanılması 
planlanmaktadır. 
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